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GJ,ulrnr íup6zí ljuh tu idíí rohunústít, u hltPok, l lieíeh. u
hónapok, az évek, sőt uz éttizedek gyors múlús.it. Ez i íj ohttí
ritkón furrtunk összegzést, éltékelésí, nefi oz tijobb kihíl}tisok,
megolllltlun,fekukúok, tttg; egl,szerííen u kiz.sdhmán1oló gondok
fur.'ibb |,isalek millltl),újunkot ttz tij, még ismeretlen dimen-
zitjkbu. Sttkszor csuk o |iulzíó szólllok .íigl,elnvzíetrlek, lúeszmé-
liinl, hl,g),elíelt flz id/í..- és végiggonloljuk henn},i minílc,l
íöííótlt, rle nÉnnyi mindent Dllllusztottullk is.

l]n is leí1,ok n,]ost nóhány szárrlcl1 l975, 40, 35. Az első szdn l975,
ckkor kcriilt, kőltöZött Dr Vúrszegi núúis köIzeti oNosként
\,lcdgyoscgyházára, Isn]eletlen volt a vidék a táj. a kömyezet. aZ

cnrbclek. hiszen a Nógrád rrregyei IindIcfalviin Szliletett. A]talános
iskolai. majd középiskolai talrllllIányait szíilőlbldjón Nógtád
nreg),ében 1bl},tatta, AZ ol.r'osllldományi Egyctcmct Szegeden
végezte el, majd kórlrázi gyakorlal és a szakorvosi vizsgák Ietétele
következctt. Nlindezek uláll eljöt1 aZ íúabb kihívás a nredgyesi
kölzeti olvoSi nLlnkakóI betöitésc, eIlátása. l(czdclbcn szolgálati
lakllsban ]akolt. nlajd ragaszl<odását, \.,1cdg),csegyháza ilánti
t,okonszenr ét. elkőtcle7ettségél kifcje7vc családi háZat épitett, ahol
jclellle_!'§ cl, l ml;§lulili szlin 4l. clltt1 i urul. rag) ta|an többct i.
töltótt Dí, \iát-szcgi -I'anlás az oNosi hivatás enlbert próbáló,
kicnrcllcn iclclősséglcljcs gyakollásával. Aligha leilható kíviil-
állóként mi it]inden töllénl ezen idő alatt. igy lIeg sem kisól,elem,
,\bban biztos vagyok. hogy az cgyszerii és lendl(íviil bonJroluIt csc-
tek ezreit élte mcg, ólte át. az öÉlll ós bánat. sziiletés és halá1 kiis-
nrcllreletlcn. kegyetIen váltakoZásál. A hnúludik szinl 35, cnnyi
évet. ennyi idijt sZolgált" dolgozott. gyó3yított NtedgyesegyháZán,
Ncnl mindennapi ólctílt. ncn] ntindcrrnapi megpróbáltatás különö-
sen annak isnreretóben. hogy cnnek a hivatástrak a gyakol1ása solra
ncnl ..8'órás" mU nkát j c]cntctt. hiszcn egészen a legutóbbi időkig

20l0, jan úí I ó-tilt szotllbllon este ínítoltn ,zoktisos éres Köz-
g,íílését i Medg,esegJ,hlizi Ríin ntgelőzési- és Vugyonlélelmi
Eg.|,esiilet, köisnteíte bb nevén o l>olgúl,ííí Eg),esii Ieí.

Pintél Attiia elnök köszőnlótle a KöZgyűlés rósztvcvőit. az Egyc,
si]let tagiait. azok családtagjait a llcgjclcnt vcndégcket a Rendőr-
sógtől ós aZ országos Polgárőr L-]gycsillcttíjl. A köszönló tllán az
|]lDajk nlegtallotta beszámolój?it, résllcleS ismcrtette aZ elvégzctt
mtlnkát, BeSzálnol1 alról, hog,v az E8ycsúlc1 lagjai összcsen hány
napo1., háoy ólá1 teljesiteltek..szolgálatLrk" alatt. nilyctr ct,cdtllé-
nyeket éllek el, Pilltér Attila elmondta. hogy az I]gyesüiet 1ö tálno-
gatója a Kópvisclő{cstiliet, aZ L)nkorm1llryZat a 2009. évi költsóg-
vetésóben 750 000 l,-l, Yissza nem téritendij támogatást biztosított
szátl,tLtkta, A beszámoIó után hozzlrszitlások kö\,etkeztck. c]sőként
Nagy l,ajos lendőI aleZledeS ké1,1szót. aki kiemcltc a Polgálőlség
és Rendőlsóg egyijtnnl:ikódósónckjclcnlősógét, annak jótékony ha-
tását \,1edgyescgyhllza közrctrdjét,c, a va8yonbiztonságra. Eztltán
tijbb hoz7ásZ(iláS hangzott el a IIatállcndóSzeli Kilendeltség,
valanlint az Olszágos PolgáIőI Szövetség lészéIöl,

Az ()nkormányzat ós a nragam ncvébctl köslöntötten] a KöZgyű-
lós részvcvóit, aZ Egycsi]let tagiait és családtagiaikat. KösZönele-
nOt ós clismcrósc]nel 1ejeztcm ki a \égzett nrulrkáén. azért a pél-
dan]utató áldozatóft, anlit a PolgálőIók tanírsitanak trrindannyirtnk
érdckéberr, ](ülijn kicnleltcn aZ I]lirök szelepót és ielentajségét. hi-
szcn PinléI Allila aZ Egyes|jlet Degalakításánil. íljjáalakitásától
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Köször§.rtn( Drlr<Trrn. úrR...
hótfő reggcltől. péntek dé-
l(ltá[ig taftott a ,.mrrnkaidő",
N4iVel a .,kölzeti]nrajd ..házi-
oNosok" a hót munkanapjain
rcndclési idő tltán. a nrásnapi
rcndclésj jdő keZdetéig
.,ijgyeletet, késZenlétet" tal-
tottak lakásukban. Az sen]
ment ritkaság számba, hogy
az egész heti folyaD]atos
mrrnka. készenlét után jött a
hétvé3i űlg},eleti köteleZcttsóg
is. Az utóbbi időszak,,válIal-
kcrzói ot,vosi" korszaka nenl
sok javulást hozott aZ orvosi
hivatás gyakoílásának nehéz-
ségei teIliletén, A hétköZi
készeniét nyomása. de nást,észről az adrlinisztláció. az elszámolás
éS íjnanszilozás bizonytalanságai továbbra is plóbára tették a
hivatás gyakorlóit. 'l}iz,ol- az idő múlása. a szátnok kiméletlenek,
minden vóget ér befejeződik egyszer, Dr. VárszcBi Talnás a
kö7clnlílltban bejelentette, hog), 20l0. fcbluár l-i hatállyal rryug-
állonányba kiván vonulni. olvosi plaxisát kolIégájára Dl. Dumilras
Octavianra tuházza át. Biztos vagyok abban. hogy a medgvesiek
tiibbsége egyrészriíl aggódva. szontoúan fogad_ja a húr, nrásr,észről
podig kijszöncttel. clismcléssc], tisztc]ctteI gondolunk r/. I/.i,_§zegi
fttmúsrl, iiszen életének _ielentős r,észébcn minket gyógyítolt,
éfiünk dolgoZott, MegéIdem€lt. gondla]a]t pihenést. hosszú boIdog
életet kivárrrrnk szet ettei köíében I KosZo\-J t]K DoKToR UR !

J'is7lcle1lcl : D r.,.\|ttg\ I}t l u po l gár nl a s t c r

P()LGÁIiÓRÖK KÖzcyŰr_,Ésnu

köZme8elégedésre, folyamatosan, többször nagy többSéggel úira-
választva- L] óvc látja el a vezető tcendőket, I,iosszú idejc kicmci-
kedő mullkát végez. an]elyet a Békés nlegyei- és az országos Pol
gáIől,S7övetség többször is clisn,]ert. Felhívtanl a ligyelnlet az ak-
tuális páIyázatokra, atllclyck scgítsógóvcI aZ Eg),csülct, jcIentő5
forlásokhoz j uthat. Bizom abban, hogy aZ Egyesület ajaivőben is
loiytatia közerdekúi tcvékcnysógót. fclcIőssigteljcs rnunkáját.

l)t: ,\'ttg1 Bela polgtirnesler
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a ScIrétret Milrálv Nevelési és Oktatási Közp<lnt iskolájálrak életéből
Tis.tek olyarói 1!

Jócskán nrlhaladva a karácsonyi ünnepckcn, megélve az ítjesz-
tcndő kezdetét is, lehet, hogy fllrcsán hat, ha én az iinnepek es€nró-
nyeiróJ adok most hií. Eá azért teszem meg mégis. meft Sok eset-
ben egy tanuló otthonról -sajnos- nen] tud részesüllni cgy-egy ün-
nep iizenetéról. megiinncplósének lényegérői. nódjáról. násrésa
rnindcn osaály egy közösség. aholjó. ha van egy liis szeretet. egy
kis rnegértés a társunk iránt. Az iskolábarr ezéft fektetiink nagy
lrangsirl)t ennek az egyébként családi lrnnepnek a n]egünncplésére.
A karácsonyt az iskolában többnyire osáálysziüten ünnepelték
rneg. Az elsősökl,]öz és a másodikosokhoz példáLrl el is ,jOtt" a
JéZrBka, pelszc !niütárr a négy osztály öss7egyíílt éS köZösen éne-
]\eltek el karácsonyi dalol(at vagy nondtak e]egy-egy Venet, AZtán
bevonulva a saját tenneikbe. körbcáilva az osaály saját karácsony-
fáját nleggyiljtották a csillagsz.órókat, a gyer§,ákat, karácsonyi Ze-
nét hallgatlak, énekeltek és beszélgettek a sz"eretelrol- A figyehnes
szü]őkneli köSzönhetóen volt egy kis Siitemény éS üdító is a kará-
csonyi bulikon. Miközben ez§ket fogyasaották cl a gyerekek cgy
Zenés, hangulatos, kötetlen. vidám dé]utiin keretében tölúcttól( ei a
Szcletet ilnnepét aZ iskolában,

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is sikerúlt az ünnepeket keile-
mesebbé tenni egy kis ajándékosztással . lskolánkban 81 halrno-
Zottan hátrányos helyzeni tanulónak ruhacsomagot (pJ,: csialát.
sapkát, sá]at ós zoloikat) r,olt szerencsénk kioszlani 400 000 Ft
összéftékben. A ruhák rnegvásárlása a Családsegitó Központ segít-
ségével történt, Ezitton köszönjiik a köZremúiködóSt Ráliklré Gutta
Gyöls/inek és Pongr,ácmé Hegediis Adrjenn§k, Renréljiik a gyer-
mel<eknek ez-z-cl is tudtunk egy kis öfömet szelezniI

U5tancsak a kara.son;lloz kapc"olodil l)]ég a/ i(kola DlÁK-
ONKOIIMÁNYZ^TANAK az egyik meghirdetett pályázata is:

Szépítsük közöSen könlezeíiinket! címm9l, tantenli dekorációs
versenyt hirdctctt aZ iinnep szellemében, A hatfuidö leiála Litlín a
Diákönkonnányzat ta&iai kórbgjárták a tenneket éS azt a döntést
hoaák. hogy nern sonendet állitanak fel, hanern 5 alsós és 3 felsós
osztályt részesitenek.jrnalonban, anli nen] más mint egy-eg}- totta
és oklevél voLt. Az éftéke]és során a zsűri kierr-relten értékclte a
gyernrelonunka és az önállóan elkészitctt dekorációk ötletességét,
Eszeritrtjutalomban lészesiilt azAlsóban az l,a. 1.b, 2,a. 2.b és 4.b
oszáiyok, a felsőben pedig az 5,a. 6.b és 7,b osztalyok, GratLrlálunli
az osaáJyoknak és az ókct scgítőknek! A legg]"engébben teljcsitő
osztályt iS jelzésbert részesítette a zstlri az úglnevezct1 Citront-
díllaJ. mégpedig a 8,b osáály lészére.

A Diákönkormányzat egy nrásik pályázatot is nreghirdetett. anr i-
nel( keretében e]inditolta a Tbzlasági Kotntnnő prcgratnot, Ez
egy Verseny a ."I'iSáa, rendes osztály" vándorcím e]rryeréséétt. A
tantennek éftékelésérlek első idószaka nov, 9, és dec. 22. közötti
idöszakban tőrlént, ]reti rendszeresSéggel, egry l0 szempontból álló
szetnpontrendsz-er alapján. Az így született ercdmél]y a következő:
az l. lclegóriában:(_]. és -t. os:t(il\,osok€)| az I.hely,: 3,a oszíály. a
Il,hcly-: 3,b osaály, III.hely,: 4.b osaály és IV hely,; 4,a oszt álya, A
ll. kategóLiában (5, és 6. osztálvosakQ: ea l.hel;,,:az 5,aosztály és a
ll. lrely,: az 5.b oszlály, A lll.kategóIiában (7. és E, cls:lál1losokc):
l.hely,l a 7. osaály. A többi o§ztáIy értékelése nem éfte el a nlininá-
lis 75%-os efednényt, Minden kategór,iában aZ l, helye7_ettek kap-
tak egy-egy TlSZTA. RENDES oSZTALYtáblát, an]it a tanterem
aitajára tehetnek.
Gratuiálunk a helyezcrteknek és pedagógusaiknak!

Ezúton iS tblytatódotl aZ immáI Szokássá vált JÁTSZÓIIÁZI
foglalkozássorozat, AZ l. és 3, osáályosoknak ]negtartotl dec, ]8-
aj délutánon nég konkrétan aZ llnnepváriisl]oz nyiútotlak Segítsé-
get aZ elkészíthető dísztó,gyak elké§zítésével a réSZJvevő pedagó-
gu§ok és szülök, Atrl a tanulók nas/szán]íl hiányzasa nrialt a 2, és

4, osi.tályosokat nrar csalt.|an. 8-án tudták ntegajándékozni ezzel az
élmérlnycl óS ckkor má[ tem]éSzctesen nás dolgokat kéSzítettek a
gyerekek. Az elkésziilt tárgyakat tefi]éSzetesen mindenlii hazavi-
hette, Ezúlon is köSzönliik a köZrenlűködők Segitségét; Irodor
tldikó. Knapcsik Aliz, szigetvári JóZsel]lé. Bacsáné Mezei Ibolya.
Liket, Anna,Vercs -Ravai Róka,Vízlrálr)/ó Erika. Zaholán Jánosné.
Nagy Gabriella. Piják Andrásnó, Nagyné Sebó l]va. Lla]ász
Tibonré. Likenré []uzás Edit. Bereczkilré Búdosó Anita. Néma
szabolcs péterné. cácsér t]éláné

A Medgyescgyházi Fiatalokérl KöZhasmú Egyesü let jó\,oltából
a teclrnika szaktantcrcn egy í| korszcrű elektrorrtos tiizhcliyel
gazdagodott. nrelyet még a karácsony eiőtt biíokba vehettek a
tanrrlók, Az ünncpi méZeskalácsok kisüléSe már az7rl töllént,AZ iú
eszköZ a HáZtaúástan szakkör keretén be]ül is több lchetőségct
biztosit a diákok számára. hogy gyarapitsák a konyhai éS gasá-o-
nómiai ismerctciket, Eáton köszön_iijI( a tanulól( éS Nagyné Sebó
l]va technika tanár nc\,ébcn is az EgyesüIetllekI

A sportolás tcrületéről a kö\,etkező esen]ényíöl ntdok beszá,
molnj:

]009, novelllber 2]-]4-in a L^ BD 4 R('cÓ DlÁ Kol .lv Pl^
őszi körzeti to[náját rende;4iik a Sponcsamokban, Az ellent'clek
Almáskamar,ás. Battonya Kas,.apeI, Kunágota. McZőheg),cs ! oItak.

Cs a palui n k ered mé nye i :

L korcsoporl,, lll. helyezés, (,(\apaítagok. A]n]áSi l-evenie,
Csabai Norbert. Karsai l]rik. Korógyi Szabolcs. Kovács ]:'et,cnc.
Krisaol'Bcrrcc, Opauszki András. Szabó Alcx. Sziics Zsoli.), 11

korc;oport. lI. helyezés, (Csdpatlagak,- Alb G),őrg)- . Faraga
Martjn. Holecz Komél. Kakrrszi Zoltán. Karsai Ervin. Oiálr lrnrc.
Oláh Zsonbor. Pavló Pét€l. Ráljk Medárd. RáIik Szilárd,). /1l
korcs oport. l. ]1dy CzéS. ((:s q]rul lagoll: I3o.itos András. Hrabovsz]<i
Zsolt. Juhász Patrik, Kalocsai DáVid. l(ardos'I'amás. Kotl oczó
Józsel Magony Gergő. MisLrr Cyörgy, Pór -lanlás. Szigewári
Józsel Szíics Gergó, Tirlrács Már]i. Vidovenyecz Anna,) Felkészitő
tanárok; Tcmcsvári csaba

GratuláItlnk a Versenyzóknek és tanáraiknakI

Ezúton szcíetné]I a tisztelt sztilő]iet éftesiteni. hog},20]0, feb-
ruár első ]]ctón taftjuk n]eg a szokásos NYILT IIET ner,ii prog-
ramrrnkat. Az idci tanévben febntá,2-án. 3-ár. éS 4-én leSZ lehctő-
sége miod aZ alSós tanu]ók sziileillck. lnind a íclsöS tanulók SZi]Iei,
nck, hogy betekintés1 kapjanak gyennekeik órai nlLtnká,jára.

Az alsóS lűllukjkt|í nrcgkitoguttti sztiltlékozi s ilőklrck egl
közénlekű ittfornúc(,l Kériük az osáályiönököknél előre jelezli
a látogatási szándékokat. meft a tantemlei( befogadóképessógének
íjZikai korlátai n]iatt ko|láto;li kellett az cgyes órákat nlcglátogató
SZü]ői létszámot. E&yütfulűködéSiiket előle köszönji]kI Ahhoz.
hogy nlégjobban éftsi]k egymás é].leit. nlán]lint pedagógus ós sZü-
ló; itt kirrálkozik a lchctősóg. Aki úgy gondolja, éIjerr vclel

Minden s7iilőt s7etetellel Vánlnk!
hlug,ur ivlőlikrl

H agy om ány o g f ar 5 an gi r en d ezv ény ünker,

február 7 -én,vasárnap 15 órától lartjuk az
Ev an gélikue Kö zö s s é qi H ázb an.

Eqy vidám délutánra meghívjuk é5 váriuk a
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Beszámoló a 2009-es év munkáiáról
kedves olvasó!

Engedje heg, hogJ, a Medg!eseg)hózi,,Nebulókérl"
A l ttPíívúry, k u í aíó íitr min o k eI nij ke kéní b eszdntol j a k on ökn e k az
a kpítvő n! 2009. évi mu n kójd ról, erel mény eir ől:

Az alapitvány 5.éve dolgozik azért, hogy a gyelmekek számára

.ió pro8ramokat, basznos időtöltést biztosító elíbg]altságokat szer-
vezzen. cé]unk. hogy a szülőket is segítsük olyan módon, hogy
ncgteremüük a plogramok anyagi fedezctét, ezért a szülőknek
vagy kisebb nlértékben vagy ogyáltalán netrr kell áidozatot hozni
azén. hogy a 8yelmekek lészt vegyenek ezcken a rendezvényeken,
Cé]unk az is, hogy olyan progranokat sze|yczzúnk, amelyeken a
gyelnlekek a sZüleikkel együtt veltetnek Iészt.
Ez tijItént 2009-ben:
- Alapítványi bált szcrvczti]nk az óvodások és iskolások májusi

kirándulásának támogatásáIa. /a bevétel 351.000.- Ft Iett,/
- Legalább kéthavi Iendszerességgel játszóházi foglalkozásokat

taltunk. ahol a lésztvevők különléle kézrlűves technikákka]
is-nlerkcdlretnek meg, Al<i nem tudja kifizetni a lészvételj
dijal. azt Vendégiil látjuk.

- A tavasz folyamán lrregirtunk 7 pályázatot, melyből öt pozitív
elbilálást kapott,

- 200,000,- Ft-ot n). ediink Driikódési páIyázaton, nlclyből az
adlrlinisztlativ tcendőkön kivül az iskolától kapott kis hely-
ség beleDdeZését í'jnanszjrozzuk.

- 208,600,- Ft-ot nyediink szakmaj tanulmányútra, melyból a
kulaíóliuni tagok és az alapílók meglátogattak egy budapesti.
a mi iskolánkhoz lrasonló méretű és tanulószánrú iskolát,

- 150.000,, Ft-ot nyertünk iljúSági programok szelvezésére,
rlelyből a ker,ékpár,os kirándulásainkat fi nansziroztuk, vala-
mint 48 gyermeknek szinházbérletet vásároltunk a Békés-
csabai.Iókai szírrházba.

- ]r,,0,000.- l t ertikbcn adonlánJ t n) cniinL az Elelmiszcrbank
Egycsiilcttól

- (tiditő. csokoládé. konzerv kukot,ica). rnelyct a gyermekek
gyeIfi eknapon nregkaptak,

- 8 db iskolatáskál nyertijnk a Sió-Eckes Kft Pályázatán,
valanrilrt tavasszalmég ajándékcsomagot is kap az iskola-

- lvláíciusban saját Pályázatotíltki az alapítvány. Az aIapitványi bál
bevételón títl, továbbj 200,000,-Ft-ot osztottunk sZét hátl,ányos
heIyzetúi és jó eIednényt eléIő gyeímekel( között.

, MájLtsban lllegtallottuk a már hagyományosnak mondható kcrék-
pálos kirándülást a Csemetekeltbe. (Köszönet érte Futaki János-
nónak és i!, Futaki Jánosnak)

- Máius végén telepiilési Cjyermeknapot tartottunk sok ér,clekes,
ingycnes progl,ammal.

- JílnitIsban (óvck óta taúó hagyonrány szcrint) Iel]etőVé tettük 3
gycrnek bánkúti egy hetes táboroZását.

- SzeptembcrbenjátszóháZzal szinesitettük a települési Spoúnap és
a Medgyesegyhá2i Napok proglamját, Beneveztünk a fozővel-
senyrc is-

- októbelben ismét kelékpáros kiráttdulást szerveztünk. PuSztaott-
IakáIa mentiink, ahol felejthetetlen élményeket szeleztiink, (I(ö-
szönel élte simonka CyöIgy pusZtaottlakai polgámester únrak. )

- 2009 sZeptelnbelében együltműködési nlegállapodást kötöttünk a
Schéner N{ihály Nevelési éS oktatáSi KöZponttal, melyben vállal-
itlk. hogy az alapítván], segít az iskoIai integrációs, kópessóg ki,
bontakoztató ptoglam sikeles tnegvalósitásában. Vállaltuk egy
kir,ándulás és kótjátszóház lcbonyolítását úgy, hogy a program-
ban résztvcvők szüleit is bevontuk,

, Novenberben írjabb két páIyázatot íftuík /egyet tevékenységünk
népszeííisítéséIe, egyet Pedig táborozásIa./

- Megtaltottuk a hagyományos kalácsonyi jáíszóhá/-at.

Célunk,hog! az i.lei évben még több ptíl_,-ázoton induljtlnk, s még
több lómogotőst tuljlnk n},újtani lz óvorla és iskolo
gJ,eímekeíIlek! szeretnénh re deryényeink szómót is nbelni,

Gácstr Bélánó, kllrLlíóri mi elnök

§/lEGHívÓ
A Med gy eeegyházi,,Neb ulókért" Alapítv ány

zzercíettel meqhívja Önl, é9 kedve> caaládiát a
201o.február 'l3-án 1b óúi kezdettel í,aít andó

lV. Alapítványi Bálra.
Program: - az óvodások és iskolások műsora

- vacsora
- tánc
- tombolahúzás

A rendezvény helyazíne,. a 1porícsarnok
Jeqy 1 5OO ,-fu/íő áron vásárolha|ó,.

az igkola titkárgágán :Gazog Józaefnénál,

Az ala?ítványj bálteljes bevét elét az óvodágok és isko|ások
m áju ai kir á n d ul á e á n ak l ám o g at á s ár a h a szn á|juk t el.

Min a e nkii v ár u nk 9z e f et etí. el|

HlRDETMENY
A [/edgyesegyh áza Spo r| Egyesú let E]nöksége
soros közgyűléséi hirdelnrény úlján híViaössze,
A közgyűlés hélye:

Hegedűs Vendéqló 2010, íebruár 6. 
,18 óra

Napirendi ponlok:
1 Alapszabály módosítása/ E,a.:egyesület e nök/
2.Tszlségvse őkVálaslása/E,a,:egyesü et e]nöld

3, szakosZtá y VeZelók2009-es besZámolói/ E, a,; sZakosztály Vezelóld
4, A talános beszámo ó/ E,a,Iegyesúletielnöld
5, GaZdasági besZámoló/E,a,: egyesüleli elnóU
6, EllenőrZó Bizottság beszámolója /E, a.: EllenőrZó Bizotlság elnóke/
7, 201o"es kö tségvelésitervezellárgya|ása/E.a.; egyesüleli e nö]d

B, 2010-es SZakmai programtárgya]ása: /E,a,: egygsü]etieInöU
9, Beje]enlések,
10, Vacsora,

FelhíViuk a tisztelt tagok íigye nét, hogy a részvételükre mindenképpen
száínilunk, Amennyiben a közgyúlés l8-órakor nem határozatképes úgy
1 8,30,kora megjelent ]élsZámmal lesZ megtartva,

sporlbaráti lisztelette]: Medgyesgyháza sport Egyesület Elnöksége

,,TE Is sEGITs, HA TUDsz,,!
Januáí 23-án és 24-én második alkalommal íendezlék neg a helyi

sport-baráIok és az MsE szeívezésébe n azt a Tercnlabdarúgó Tornát,
me ly cze ne Kárcl y s po rtbale sete t sze nve d e ft á rc uk í e lé pú lését, i letv e
segílésétszolgálta.
A tornára 11 csapat iölt el, a nevezéSi diial lelajánlolták a csaádnak,

Győzleskénl Karcsi régi c§apatát h]rdelték k, akikkel szemben Medgyes-
egyháZacsapata VíVta meg színvona as mérkőzését adöntőben.

A rendeZVényen résztvevők nemcsak a csapaloknak, hanem Karcsinak is
sZurkoltak, sokan lelkeresléka ktartóanjelen|éVó Volisporto ót, akioptimiZ-
musáVa]r],]aga s sokakba erót öntólt, A bevéte megha]adtaalé millólorin-
lol, melyet a győZlesnekiáró serlegge együtt a szervezők átadtak a család-

rak. Köszönet a szervezőknek, Iámogatókna& segióknek és a szurko-
lóknak, A rendezvény ékes bizonyíték volt annak, hogy a bajban össze
tudunk l og ni é s lehetősé ge i nlhez mé rte n seg ítü nk,

Hairá Karcsilveled vagyunkl 
VERA



rÁ.rÉxozrarÁs
TájékoztatjUk MedgyesegyháZa lakosságát, hogy

Dr Várszegi Tamás háziorvos nyugállományba Vonulása miatt
2010, febrUár 1-től a háZiorvosi feladatokat körzetében

Dr, Dumitras Octavian háziar,tas |álja el.

A rendelé5i idóben és a feladatellátá5ban
semmilyen Változás nem lesz!

Gácsér Béla, jegyzó

lo'ied gll*segvházi ii ítia p

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTL(S
M e.lgJese gjh áza Vóro s i) n ko rnánszata neyéb a n e lísneré senet, é s

kijszijnete út íejezeít ki mbulaz,oknak, akik 2009. évben nuttká,
ilkktl, anragí iaydikkol, megíizetett közterheikkel hozzájárulídk
MedgJcsegJháZ.l Ön.kornányzatának. és itttéznénJeinek
l ltíí kö d é s é h ez.,lbj le s zté s ó he z,

köszö ettelós tisz.íelette l:
D|. Nagy Békt polgáfllester

Tiszte]t Lakosság!
A Medgyesegyházi családsegító és
Gyerinekjóléti szol gálat gyűjtést szervez
használt ruhákra és cipókre Vonatkozóan,
melyek szétosztá§ra kerülnek az arra
rászoruló családok között.

Felaiánlásaikat a Gondozási Központ,
Luther u. 1. szám alatt tehetik meg
személyesen az alábbi időpontban:

hétfó - csütörtókl l" 8 - 12 óráig
í3 - 15 óráig

pénték:%8-í3óráig
telefonon a

6al 44o-ooo l 129 számon,
Segítő szándékukat előre köszöniük!

családsegítő és Gyernekióléti szolgálat

TlszTELT szÚLől<,
TlszTELT T/{MoGATóI(!

Az adótijr}ény értclnrétlerr az óvcs
személyi jővedelemadt! 2x1 o/"-ával az ad<izó rendclkczhet.

A Medgyescgylrázi Nebulókórt Alapitrirry szcrctrrc a

kcdvezményezcttck kii:ött lcrrni, czért kérjük, lra cóljairrkat
támogatá§Ia méltónak itólik, úgy acla)juk 1oÁ,át szivcskedjcnck

fclajánlani az alapihainy rnunkájárrak tánrogatá§ára:
Adószámunk: 166 5,+91+1 -o 1

Köszöítcttcl: Gác!i.,r Bélánó, kuratóriuni clniik

Medgyesegyhózo és Bónkúl Mozgóskorlólozoltdk Egyesü|ete

_d J.!: / szererefle l kéri és vóIja a személyi jÖvedelemadó

§ 8r" , alutolhaló 1%át o tiszlett odózóktól.
§,,/E;! Adószómunk:1838óó57-1-04.

Kószön ell el a vezeíőség!

FELH íVÁs
A lcbruáí 26. ara meqhiídolcll 6,.- ,

-valahol Eulópában- ctmú szlnhjzi cröadat=\fu -P,t_
le.hnikai okok midll elmarad. -\ /1,n_ 7
A/ elóddá5 20ro. áprili5 16.-án pénleken
19 órátöl lesz meqbrtva a Múvolödesi |,|aZ 9->és KönlMár sZínháZlermében.
Ig§r9l,.|, l",k",9!]+

A Medgyesegyhází,,Nebulókért" Alapílvány kószónetét leiezi ki
nindenkinek, aki adóia 1 %-ávat támogatta alapítványunk munkáját.

Az l%-okból beíolyt összeg: 436 000,- Ft,

, melyet az óvoda és iskola májusi csoport illetve
osztályki rán dulá sai nak tá n ogatá sá n í ogi uk íelhasznální,

Köszónettel: Gácséí Béláné kuratóíiumi elnök

tD 

^tx 
AZA TI LEIIIIT,ősúG
Tájékoztatom aZ érdeklődőkel, hogy a

FöldműVelésügyi Minjsztérium az idei évben is megh rdette

A I.|A,l!lt, llDz(i(;]rzDrlsri(;I rllttMDlŐl{
T úMünr't'lí§líNAI( láLylilAl,ÁI

A pá|yázaii kiírás alapián a feltételnek megíelelő
18 - 40 éV közötti életkorú mezőgazdasági termeIő

maximum 40 000 eurónak megíelelő íorintösszeget igényelhet.

A támogatási kérelmet 2010. április 15 és máius 15 között lehet

benyújtani a Mezőgazdasági és Vldékíejlesztési HivatalhoZ (iVVH),

A részletes pá yáZat kiírás és pályázati adat]ap elérhető a

WWW.mVh.hu oldalon,

2010. január 21-én Tisztelettel: Dí. Nagy Béla polgáímester

l,unx;ynsx;yniiat pol,t;líttull§TlittliTiil,

Pály ázati lehetőseg civil szervezeteknek
Az NCA Nemzethö7i Civt Kapcs)tato. es Europai lntegracia

; Kollégiuma pályázatot hirdet a Kárpát-medencében negvalósuló
, civil szervezetek közölti magyar-magyar egyúttműködés, határmenti,
), és határokon áInyúIó civil kapcsolatok támagatásán

(pá ly ázat k ódj a : N c A-N K1 0-c)
Részletes útmutató, tájékoztalás elérhetó

a http:l/Www,esza.hu internetes aldal1n.
i a páIyázat benyújtható 2010, tebruár 11,,ig: Amennyiben segítségel igényelnek vegyék íel a kapcsalatat 

]

]^ ^^l^Á,6^ó!^li h^r.r.!Á^6 háLá6í p^lh.AáE 
^4hÁ,.li l^íófóh..Ál,,a polgármesleri hivatalban Dékány Bernadeft pályázati referenssel..

Tiszleletlel: Dr. Nagy Béla polgármester

tllllDGY|]§llGYIlttZil POLGttltMl]§TllltllTOL
PÁLYÁZATl LEHETÓSÉG

Értesitem a civi szervezeleket, a apítványokal, hogy a NcA DélAllö d

Begionális Kol égiurrra pá|yáZato| h]rdet civi] szervezelek múködésének

A íész etes pá]yáZati kkás és úlrnulaló meglekin|helő

a http://Www,nca,hu és aZ http://WWW,esza.hu nternetes oldalakon,

A pályázat 2010, március 22-ig nyújtható be,

Amenny ben segítséget igényel, Vegye lel a kapc§o alot a Polgáímesteíi

HiyaIa|ba| Dékány Bemadetl pályáZall releren§sel,

E íe dmé nye s pályázaké szíté sl kíváno k!

Tiszteleltel: Dr. Nagy Béla iolgármester
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