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,,Kiiszöbön áII a nap, az az egyetlen eqy nap az étlben, mely hiaatalosan is a szereteté.

Háromszázhataanöt nap köziil háromszázhatuatuúgy a gondjaidé, a céIjaidé, munkádé, és a
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéie egyedüI.

Pedig hidd el, Ismeretlen OIuasó, fordítaa kellene legyen. Háromszázhatoannégy nap
a szereteté, s egyetien csak u többi tlolgoké, s még arulak is elég az estéje."

/lVass Albe rt/

lD
'7 ) l//,t,/ ,t j it/, ,t ttttttltt ti/l'tilt. i.,-

t l i /, /,1 í l t, 1 tr i 
i1, l,r /itr r t 

1. 
1.1/l, l, t lii.

,"/ /í/i ii l t l t r,y'ltr, lt ult,ti //t,;/l/J?i.l

tt7 t,n y'e,tl, /, tt lt tltt./tt/ti/, n eíllt7
/i;//;;;il t:,iírelh.

Kópfon,.i5: httP]//wn,$,,i{,al]PaPcr(tcskk)P 37 84,hhn]

BÉt<És, Át oorr l(,tnÁcsoNvr
És strenrs ú] EszreNpőr

KívÁN A vÁRos LA]<ólNAl(
MEocvrsecyHÁzA

l(EP\ lSELŐ- l ESl ['tL Er p,

És .l.
POLGÁRN4ESTERl l l IVATAL

DoLcoZol!

|U/, 
Ar' r, /r,./r,r,, r/ri i itt l t 

y'l tt

t/t,t1,1lt y'li /n ra, t11, ar/rtlit' ttiillt,lti.l t/liltrrí./, a
,,//tln/,tl/, a ,Á'a,tít,.,l,tty/, 9,űjrhirlú;,/ll|/ h t (,7t/l:tt

,,"l,iir,/r.

í
G ., lti/,:, lt,,i,,/,,t/,,,,,,1 ,,,,y', , i/,/, tll, , /i'y'/,, /, , ; /

/tt,t1,1 /tu/vt/ lta7llttr h /i7arli a; ii1,1ty' ii.l,tltcft/,

lltt,t7/ti//:,íyí/, lt,ltrJa/llti./, tt /tti tit.;t.,lt,7' ríl/lt/ /-tlt,;íi.t/

77l 4i;r',ir'/.

,Jl i,,il,, / ,,,il,r/r,t, ,,,,t/77, - 7 /i 1i /,, /,1,tt,it,ll .,y

i c/c//e/lt,.; /tl i it,;t, l t yi ii lt lt ly' e/,l,/ /,l qí:,r,,ll1Jy'll 7a 1/rtlJ,
illlt/tl tl/t,/1t:; y'r,./l/t.,7 ű1 írc/.|

.7'k/, ///i,//,l l /,///,i|,u )//.l

TIS ZTELT MED GYESE GY}J^ AZIAK!



Medgyesegyházi Hírlap

RÉszmrnx a MnnevrsEcyltÁzl PoLcÁnunsrnn Nn rólÁtlóL, . .

Hogyan is leezdődótt ?!

Az örrkorrnányzati választást követő lrétfó (2010.
október 4-e) rerrcllragyó r]ap volt az életemben, AIra
ébredtem, hogy úrj murrkalrelyre kell bcmcnncm, a

polgármesteli lrivatalba, lriszen pár órája már hívita,
losan is én vagyok Medgyesegyháza Város Onkor-
mányzatának polgármesteIe.

Hónapok óta tudatosan készúltem a íeladatra, dc
errrrek ellerrére azéIt voltak bennem szorongások.
SokIéle kérdés járt a fejemben. llyenek, lrogy nreny-
nr.ilc tuclok majc1 megfclclni az elvár,ásokl-rak, hog1,
rnerrnvire tr"rdom majd a nredgyesiek bizalmát meg-
szolgálrri, milyen tctteimben nrutatkozik nreg majcl,
lrogy valóban alkalmas vagyok elre a feladatra, és
mi lcsz, ha esetleg nem hldok nregoldásokat r"rémely
ploblémákra?

Szciva'l volt bennenr egy drukk, amiről ma már azt
gorrc1olom, lrog1, a rnegfelelr-ri akar ás cgószsógcs iz-
galnra lett íllrá raitam, ami telmészetes embcli leak-
cio, ltiszett sertki tetn tökel.tes. l tr scnl r ag1,oL az.

r\z clóbbiekben felelevenített gonc1olatokkal in-
dultanr e1, október 4-órr ottlrorromból a l livirtalba, cle
ezek a gonclolatok csak addig foglalkoztattak, amíg
e] rrem kezdtem c1olgozni, mert onnarrtól kezclve
csak arra tucltam koncentr,álni, hogy a megoldandó
feladatokat rneg kc11 o1danoml

Fcladat az volt bővcrr az elrr-Lírlt két hónapbarr, olya-
rlok, melyek megoldása nem nagyon túrt halasztást,
azorLnali Iépéseket kellett tennem. Már az októbcli
26-án meí]tartott Képviseló-testületi iilóscn is tájé-
koztatást adtam, lrogy rnilycr-r állapotban vcttcm át
az C)nkormányzatot.

Az átadás-átvótcl a 20]0. október clscjci, pillanat-
nyi állapotot tiikrözi, amely akár még jónak mondha-
tó is lehelne, lra azokat az tinkoímányzati követelé-
sekeL is Iigvelerrrbe vesszük, mclyck óvck óta be nenr
lrajtlratók, és ennek nagyságrerrclje már lrosszúr ideje
állarrdó,

A leális tény azonban az, b,ogy az átadást követóen
ncm rendelkeztiirrk szabad pénzúgyi eszközökkel,
vag},is iiIes az önkormányzati kassza!

Hzt a lrelyzetet még tovább rorrlja a folyamatban
lóvó berr,rlrázások menete, Medgyesegylrázárr a Pe tó,
íi és N4oravszki utcákbarr az írtépítési beruházásoknál
a közrcmúködó szcrvczct fclfiiggcsztctte a kifizetést,
különböző szabálytalanságok miatt, Ezért 3ó, 6 millió
folirrt pályázati íorrás kcr,últ veszélybe! Amennyiben
az önkolmányzat ncm ad kielégítő magyarázatokat
a közremiiködő szelvezet által ícltett kérdésekre, és
nem clokumentálja le azokat, akkor a ferrti összeg sa-
ját íorráskérrt fog megjelenni az önkolmán),zat költ-

ségvetésében, amely a költségvctós azonnali összc-
omlását jelentcrró.

Az erre szabott 40 napos lratáridó októbeI 28-ár1
lejált. Arnint trrclomást szeícztcm a ploblórnár,ól,
cE\ e,/tettem a közícmtiköLlú \Z!,l,Vc,/cllcl, a DARl Ü
Nonprofit KIT-vel, hogy milycrr lclrctósóg,cink l,an,
nak a felrner,últ problémák kezelésére. MáIa sikeriilt
ezekre megoldást találni, és úgy nóz ki, lTogy dcccm-
ber második felére teljescn rendezóclik a nregörökölt
iigy,

Ugyancsak a vár,os anyagi helyzetét súlyosbítja io-
vább az a szcptcmbclbcn ilrcluit beruirázás, mcly a
Szabaclság, Józscf Attila, l]aloss és Bátholi rrtcákat
órinti, ós összcscn 220 millió forint a teljes költsógvc-
tóse, mclynek ^l0 %-a az ő.neíő, a7a7 22 millió íorillt.
Ebbcrr az csctben az okozza a legnagvobb ploblémát,
lrogy az önkorrnányZat megkötötte a kiViteleZő\,e1 a

S7er7őd.ést a berrrlrázás nregvalósítására írgr,, hogy
a beru]rázáshoz szükséges építési engecl4llr:el rnég
nem lendelkezett, sót a támogatási szct,zóclés sem
keIiilt megkötésIe,

A bcruházást az i)nkol,nrányzat g,l,akolla tila,., sirját
felelősségére kezclte nleg, nagvon rövicl bcfejezósi
halálidóvel - arlcly 2010, rror.cmbcr ]5, ]]z ráac]ásrrl
nríiszakilag is aggályos, mivel sok kósóbbi garanciá-
lis problénrát vethet fel, lriszen ilyen id(ijár;'isi viszc>
nyok között nern szerencsós aszfaltozni.

2010. rrovember 5-én sikcrült aláírrri a támogatási
szeízóclést, melynek vógs(i l-Latáricicje rrovembet 6.

volt. Elnrondhatirtk, hogv a 24, ól,ábar-r tltcltrtnk va_
lamit telrrri.

Jelenleg a szelzódés nóclosítása vatl íolyalnatbarr,
rnelyr-rek lérryege, l-rogy a beruházás bcícjczclsórrck
lratárideje 2011. június 30-a legyen, így az ól,iniet r-l t
cákban a Záíó aszÍaltléte8 tclítósc a jö\,ó ór, clsó feló-
ben töIténne meg.

Az átaclási dokr:mentációbarr talállrató egy kinru,
tatás a folyarnatban lévő berulrázásokr,ól, Egl, czck
köziil a }]ánkílti Közösségi FIáz, alrol a rnűszaki át
adás-átvétel, és az iinncpélrles átadás is mcgtiiltónt,
azorrban a pénzügyi clszánrolása a mai tlapig nern
realizálódott, Ez is további lriárrvkérrt ielenik rr.eg az
önkolmányzatnál, tehát fontos, lrogy ebben az iigv
ben is siirgős irltézkcdéseket tegytirrk, ami jelcrrlcg is
folyarnatban varr,

Napjabtkban is tart gz ónkorntányzat ótz,iló&í-
tása, ami elkeriilhetetlen; ahogy a fcnli példált is
indoltoljóIc A re-oízió negállapítósai és tlz altltoz
lcapcsolóiló itttézkedési teraek l decentberi ltépaisc-
lő-testiileti iilésen decenlber 14.- én keriilnelr nrcglúr-
gyalósra, ahol szílesen lóton Önöket is!

llt t ck Mirtolt, pol gónuaslcr
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Medgyes egy h áza Vá ros i Ö n korm á nyz at Képv i sel ő-
testületének 19/2010, (XI. 24.) önkormányzatj rende-
lete az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés leg-
magasabb hatósági dijairól szóló 4n998.(lll. 25.) Ök,
rendelet módosításáróI.

1.§
Az tvóvíz-szolgáItatás és szennyvízkezelés legmaga-

sabb hatósjgi drjairol szotó 4/1qq8 (1.25.J Ök rendelel
2,§. (1)bekezdése helyébe a következó rendelkezés lép:

,,(1) Az O rornúttyzct tulajdottát képező uízikóznui szol-
góItatiísi díjlkéttt n Képaiselő test|ilct:

n./ illóaízdíjkéttt 265., Fty'n3
b./ csataruahólózntotl kereszttil történő szennyuízelaezetés,

tisztítás és kezelés díjlkéttt /csatonndíj/ 410.- Ft/nf
c./ szippaltaít konnutuílis szeatyaíz,szállítás, tisztítás és

kezelé s díj nként /szi ppantott sze nnyaí zdíjfl 300,-F t/nf
legnngnsabb nettó ltatósógi díjat óIInpítjl meg."

2.§
(1) Ez a rendelet 2011. január 1, napján lép hatályba

azzal, hogy rentlelkezéseit elsó ízben a 201-1, január
havi fogyasztást megállapító óraleolvasások szám-
l.izasa soran lell allalmazrri,

(2) Hatályát veszti a 3,§ (2) bekezdésében foglalt össze-
tett mondat második fele,

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követó napon hatá-
lyát veszti,

Zfuadék: A rendelet kihirdetése 2010. november 24-én
megtörtént,

Medgyesegyh áza Város i Ö n korm á nyzat Képv i selő,
testületének 18/2010. (XL24,) önkormányzati rendele-
te a helyi környezet védelméről, valamint a település-
tisztaságról és a településen kötelező köztisztasági
szolgáltatás ellátásáról szóló 28/2001, (Xl1.20,) Ök.
rendelet módosításáról.

1.§.
A helyi környezet védelméról, valarnitrt a ielepülés-

tisztaságíól és a településen kőtelező köZíisztasági szol-
galtatá5 ellátásárol szóló 28/2001, (\lí,20,) Öl, rendelet
29,§. (1) bekezdésének a,) pontja helyóbc az alábbi ren-
delkezés lép:
,,a.) Lakosság tészére oó{zett szolqáltrrtás, llaLro ttl2 iirítéssel:
- 60 I szaboálly glJíljtőedaryzetből 275.- Fb/lló + 25 0i) ÁFA
- 80 I szaboáttl1 g,tlűjtőedaryzetbőI 320.- Ft/l1ó +25 0/a ÁFA
- 120 I szabaáru1 gyítjtőe.IétlyzctbőI 535.- Ft/ltó + 25 ak ÁFA
- 240 I szablláttl1 gllűjtőedaryzetbőI 950.- Ft/hó + 25 E(, ÁFA
- 1100 I szabaóly gyűjtőedényzetből 7.300.- Ft/hó + 25 % ÁEA
- Többlethulladék elszáIlítós& (kizáróLrlg SzolgáItatótóI beszetez-
hető 80 literes speciáIis glítjtőzsákkal) 190.- Ft/tlb + 25 o/o ÁIA

Medgyese gy h áza Vá ros i Ön kormá nyzat Képv i selő-
testü|etének 22/2010 (X|.24) őnkormányzati rendelete
a piacról és vásárról szóló 12/í995. (Vil.s.) Ök. rende-
let módosításáról

1.§.
A piacról és vásárról szóIó 12/1995. (V[LS.; ÖL. rende-

let 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1, melléklete lép,

2.§.
Ez a rendelet 2011, ianuáI l-jén lép hatályba, és a ha-

iálybalépését követő napon a hatályát vesZti.

Zárad,ék:. A rendelet kihirdetése 2010, november 24-én
megtöítént,

Melléklet a 22/2010 (X1,24) Ök. rendelethez

1.643,-Ft/db

1.3^10,- Ft/ db
1,310,- Ftldb

884,- Ftl db

7B0,- Ft/ db

593,- Ft/ db
551,- Ftl db
156,- Ft/ db

832,-Ftl fm

157,-Ft/ m2

206,-Ft/m2

(ebből zsák eladós:
szeliétszállítás:

50.- Ft+ 25 % AFA
740.- Ft/db+ 25 0/0 ÁFA)

A lakossági dí]tételek tartalmazzák a hulladéklerakási
díjat, és évi egy alkalornmal szervezett lakossági lomta-
lanítási akciót is."

2,§.
Ez a rendelet 2011, január 1-jén lép hatályba, és a ha-

tály]ra]épését követó napon a hatályát veszti.
Zárad,ék: A rendelet kihildetése 2010. november 24-én

megtöItént.

551,- Ftldb
276,- Ft/ db
276,- Ft/ db
276,- Ft/ db

Helyhasználati díjak:

A,) Teműk, temúny jónnűről történő dntsítása
Mező gazdasági. vontató + pótkocsi
5 t, teherbírású és ennél nagyobb tgk,

Tgk, pótkocsi

Tehergépkocsi 5 t. teherbírásig

Személygépkocsi
Szgk. utáníutó

kistIaktoí utánfu tóval
kézi kocsi

B.) Sátorban, ólluányon, fölilön történő órusítá.s
ÉIelmíszer pincon ős ternrclők, kistennelők:

a.) földról, saját állványról; 112,-Ft/m2
b,) a piac taftozékátképező beton- asztalról: 128,-Ftlm2
Minden egyéb esctben 264,-Fl/m2

C.) Dinny efesztia ól, bticaia ásár:

D.) Vegyes:

Körhinta, hajóhinta, cirkuszi sátor

Céllövölde, egyéb mutatVányos

E,) ilres jámtííuek parkolási clíja
(20 percet meglnladó uórckozás esetén)

Tehergépkocsi
Pótkocsi

Személygépkocsi

Utánfutó,

A dijak az ÁIÁ -l nem Iadaltnazzák!
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Medgyesegyháza Városi önkormányzat Képviselő-testütetének 20/2010 (n, 24,) önkormányzati rendélete a

közterüIet_hasznátat rendjérőI szóló 19/2005,(X.26.) ök. rendelet módosíásáról,
1,§, A köZterülethaSználat rendjéról szóló 19l20O5.(X.26.) Ök, rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1, melléklete lép,

2,§, EZ a rendelet 2011, január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépéSét köVetó napon a hatályát Veszti,

záradék: a rendelet kihirdetése 2010, november 24-én megtörtént,

1, számú melléklet a 20/2010 (Xl,24.) Ök. rendelethez

sor
sz. KöztcrülctJrasználat cóIja Egysóg

KöZtcrület-ha§Ználat díja
/ÁFA nélküV

A közterii]etbe l0 cm-en tú] benyúló iizletlrorllokzat /poftál/,

kil.rkat§zckIóí]y, hirclctii-llcr-cnciczés /fényrcldárl/, továbbá cég,

c í l] ]t/t b l.r

cs
,,r,r'lév 41)2l],-

2. Álusító ós cgyób fiill<c /paviltrrok/
1),

ll,] /cv 55,10.-

] Kózirti köz]ekecléssel kapcsolatos közteriiletllaszná]at m-/I1o 4l8.-

4,

Ö"áiló hi,t"ó br" ós l nrr-ig
a,/ hirdctósi feliiletlc szánritva
b,/ vezetéktaltó oszIopon
c / ttatrszoarens /lrifdetési feiiiletle száttritva/

rn'/é"
db/óv
,,-r'/nap

4928.-
492a.-
25ti.-

5, iizleti có]ű film- ós {cleví7ió-l'civótclrc nr]A,ltp 2a6.-

6.
közlckcdési terillct ,/közill, kerékpárut, járda/ nerrr kózlckeriési célit és

Zii]dlcrülct igéL-rybcr,étclc
(Érlitési rtlulkateri]lct, íllvány, épitőanyag, írtleziirás.)

nl''n l;, l19.-

,7. Epitóanyag tár:o)ás n,,2/hó 2a6.-

E.

a,/ i<lénl,jcllcgíL irrusítlrs /dinnyc, í'cnyő, zöldsógfólók stb./ kivóvo it

Piac teftilctc
b,/ irl]<alrlli és nlozgóiit usí tlrs rtszialró1 és sátorból ,/körryv, hirlap. totó-

1{)ttó /

c,/ árLrsítlrs.j árnríit,iil
,l. Ilr rr,', j.5lol!i'l]liltó tcvtikcnysig
c,/ árubcInlltatás saját iiz]cl clótt
t'./ Nutoülatiik üzelt,]eltelése

1llI /nap

n] i nap
tt-,'/nap
,rl'11,,ó

,,,"/l,ó

l,]1 /rlrip 1,09.-

209.-

1,11.-

149.-
_152._

3509._

9,

a.t' vendéglirtó-ipa|i és kereskedel rni előlien
b./ iizleti szállitlrs r.agy rako<lis alkalnrával lrordók, ládák.
görigyölegek elhelyezése, álukirakodás /tblyarrratos rakodás
kivéte]ór,cl"

tll /no
lr,'/nap

,l l8.-
123.-

](l

a.1 kiá]]ítás, vásál, /nen,} köz]eketlési területen/

b.,/ 11,]Lltatványos tcvókcnysóg
kijr-lrinta. cirkLrszi sábr, clodgcn1 stb.

- t:i:llijvijldc_ halásza1 slb.

c,,/ spolt. l<ultLrrális ós talrslrdalnri rcrrtlezr,óny

d./ szel,vezett kiállitás. r,ásár,/közirt teljes lezár,ása esetén a teIjes

í!tfcliilctfc/'

,r-t'/na1l

n-t'/r,np
,,l,r',l,'' o p

1r1!/,rap

,r,t:/nap

l 5l.-

l5l.-
209.-

ittgyetrcs

4|8.-

l1 KöZl]aszniilltra nróg át nenr adott köZtcfiilct ideigle],]e§ 1laSZnoSítása
,-r,]/hó 62,-

11, IcIciglenes ópitrnény /1'clvonulási épijlct/ lrr','hó fi3 6.-

13,
Ila a ki)zllríivck ópítósc ós ltllnlartllsír a kczclői hozzájárulásbtrr
cl]gcdé]yeZctt hal/tl-idő lctc]tc Lrtán is iblytatódik /6, po|,]t lizsZclcSc/ al

l ],l /nelp l41,7,-

14,
Ilasználaton kír,iili légVezetóktaltó o5zlopok
( A tl í t téte l ck I)lil]den évkczd ettó] .tupláZ9!9 

"]k4-9:!g!9k)
dh/hó 111"l .-

l5. Egyéb használati tlrócjok esetóben a clíjat a ferrtielt

íigyclcr-r-rber,étclér,el c§ctcDkénl keli ncgállapitarri

1 (l,
D in rr;,etcsztir,lrl idcjc alatt köztcrület igónybcvétclc vcnrióglátó,

egyób irrLrsltási, tclrnékbc utató, vagy !Dutatv']nyos 1cvókenység

e .,lia b,_r l

],
]1-1 / nap 330,-
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
személyi jövedelemadójuk 7%-át az intézmény

részére felajónlották.
Az ebből befolyt összeg: 772.602 - Ft, melyet
közösség i, ku ltu rá l i s re ndezv é ny re kívd n u n k

feIhasznáIni.

köszönettel:
Fa rkas Gyula

Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

városi Önkormányzat Művelódési H;áz és Könyvtár
Teuíax: 06,68-M0-004
székhcllt: 5666 Med,gyesegyháza Kossuth téí .
leuclezési cí1,1: 5666 MedgyesegyháZa Kossuth iéI 25

lfiteflet I1íT / l r^Dnhaz.mcdgye§egyhaza,hu ;

,,ailj tamop@Prirnco1n.hu
I11tézrllé y Akkrcditóciós Laj sbofiszótL AL,2294
Nyilaálltílítási szótlu 01095,2009,
Iflíot láció: Faíkas Gyula, íelnóttkéPzési Iefercns

FELNŐTTrppzrs.
Oktatás a Medgyesegyházi Múvelődési Házban

Az Új Magy arország Feilesztési Tery Társadalni Megúju,
lás Operaűv Program támogatási lendszeléhez benyúitott

,,Híd a mtmka zlilágába - felnőttképzési prograrutmk a
uunkanélkiiliség csökkentéséért" cimű páIyázat a kővet-
kező képzési lehetóségre lrívja íel a figyelmet:

termékrnarketing, termékértékesítés - 90 óIás oktaiás,
A pályázat megval ósitási szakaszában elérkeztiink a má-
sodik célcsoport tobor zásához.
Célcsoporhntk: a telepiilésen és uottzáskörzetében léuő áIlós,

keresők, GYES - elt GYED - ert lé1,1őlt, nrczőgnzdasági uállnlko
zók, nrczőgnzdnsigi nunkábóI élők.

Az oktatós 2011. t'ebruór közepén szeretnénk indítani, nz intéz-

nérrybel kialakított 18 fő képzésére nlkalnas oktatótereuben .

lelentkezni 2011. január 30-ig lehet.
Alílpoető köTetelr,lény: ginmáziuni ére ttségi
Kérj íik jeletttkezéskor lrczza nagáuol:

, Ere lt ségi bizottyífu áttyí,
- ulószántot

TA],szántot.
- Ó ste rm clői ignzoluáttyát,

AZ oktatáSt megelózi egy kompetencia mórés. A képzés
befejeztével minden hallgató Tanúsítványt illetve képzé-
si hozzájárulást kap.

Bőaebb infonnáció:
F arkns Gyuln, felnő ttképzési referensnél
Tel. : 06 68,440-a01, +36 30-928-91-66
F -n ai], lnnl an@nrilrnn hl t

A Dél-Alíölili lnnoaációs Tanóri Egyesiilet 2010. tto-
r:enber 2-től az Ewópai Unió tánogatdsóaal megaál-
tozott tlumkaképességííek számóra ualósít meg 24 hó,
napos projektet a ntezőkoaácshózi kistérségben, így
Merlgyesegyházátt is, A projekt célia a me8változott
munkaképességííek visszatérése a munka világába, az
érintettek és a foglalkoztató gazdasági társaságok felké-
szltese, |,evékenyse8ük seg|tese, tejlodesük generálasa a

íoglalkoztalás növe]ése erdekében,

A programban olyan személyek vehetnek részt, akik
megváltozott munkaképességúek, és: - tartós munka-
né]küli, kistérségben élő emberek

- az önkormányzatok adatbázisaiban jelentkezó jöve,
delemnélküli emberek

- nyugtlíj elótt áll, vagy nyugdíj elótti segélyben része-
süló 55 felettiek

- jelenleg nem részesülnek semmilyen rendszeres ellá-
tásban, jöVedelmük nincs

- mezőgazdasági tevékenységet végzó, de abból rend-
szeres jövedelemmel nem rendelkezó emberek

A program által nyúitandók:
- munkahely teíemtés a megváltozott munkaképessé-
gúek számára, a megvalósítás során 50 fő foglalkozta-
tása minimum 3 hónapra, majd továbbfoglalkoztatás
lehetósége a projekt során megfelelóen együttmúkö-

' dók és teliesítók számára,
- felnőttképzés maximum 12 hónapig - minimum 3

önálló, piaci igényen alapuló képzés meginditása,
egyéni igények ós alkalmasság alapjárr egyéb kép-
zésbe integrálás - 70 fő számfua, amely alatt a plog-
ramban lévók számára a jelenleg ismert lehetóségek
alapján támogatás igényelhetó.

-iogi segítségnyítjtás, ügyjntéZési segítség
- foglalkoztatók számára foglakoztatási tánogatás, jogi
segítség, közgazd ász segitségnynjás, üzleti tervezés,
egyéb projekt generálás a foglalkoztatás nővelése
vagy a munkahelyek megtartása érdekében

Részletes tájékoztatás és Ielentkezés:
Boldog Krisztina projektvezetó, az Egyesúlet clnöke
(+36-30 /92"l-z785)Bonczné Kelesztes Hajnalka, és Ta-
kács Pál merrtorok (+36-30 / 921-2675).

IIelyesbítés
Az előző számban megjelent Dinnyefesztivál

támogatói közül sajnos az
OTP Bank NYRT kimaradt.

Elnézést kérünk!

Ezúton szerehténk me§köszönni az OTP Bank
NYRT támogatását, melyet a Dirulleíesztiuál

kezdetétőI fogaa a mai napig minden éaben
hizlosíl számunkra.
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s z er etn ék b e s z dtl to lni
a Medgy esegyházi N ebulókétt
AIap íto ány ő s zi pro granj air ó l:

2010. októberében 30 gyermeknek vásáIoltunk szín-
házbérletet a Békéscsabai Jók aj. Szinb.ázba a Dél-Alföldi
Regionális Ifiúsági Tarrács által kiírt IFJ-GY,DA-10-A-
0001 -es nyertes páIyázatunknak kószönhetóen,

2010. szeptember 13-24 között megrendeztiik a IL Ne-
bulókéít Duatlon és triatlon Velsenyt aZ egésZséges élet-
módra nevelés ;egyében, A vállalkozó óvodás és isko-
lás gyermekek kerékpározásban, futásban, 3. osztálytól
úszásban is összemérhették tehetségüket, A versenyek
összesített eredménye utárr hirdetttik ki koícsopolton-
kónt, külön iányok és fiúk köZött a gyóZteseket, Valamint
díjaztuk a legtóbb versenyzót indító osztályt is. A nyer-
tesek díjait a Dél-Álföldi Regionális lfjúsági Tanács által
kiírt IFJ GY-DA,10,A-0001 -es nyeltes páIyázatrrnk biz,
tosította.

2010. szeptember 25-én a Medgyesegylrázi Napok
rendczvénysot,ozatának keletóbcn az- alapítvátty ját,
szóházat tartott a Múvelódési FIáz paíkolóiában, ahová
vártunk minden kézmúvesség iránt órdeklódó gyerme-
ket és szüleit. A kézmúves alapanyagokat a Művelódési
Ház és Könyvtár, valamint az alapitvány a Dél-Alföldi
Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt nyertes pályázatból
biztosította.

Ugyanezen a napon az alapítványunk is benevezett a

íózóversenybe. A fakanalat Zana Mihály tanár bácsi íor-
gatta, AZ elkészüIt ételt a jelenlévó gyerrnekekkel közö-
sen elfógyasZtotfuk. Vacsoránk a Gombás zúzapörkölt
elnyerte a zsúri különdíját,

2010.októbeT 9-én alapítványunk a szokásos ószi kc-
rékpáros kirándulását tartotta, Cél a Csernetekert volt,
ahol játékok, versenyek várták az érdeklődőket, Volt
tájékozódási futóverseny is, valamint számháború, A já-
ték közben ismét ebédet fózött nekürrk zana tanár bácsi,
A rendezvény anyagi hátterét ugyancsak a Dél-Alföldi
Regiorrális Ifjúsági Tanács által kiíIt nyertes pályázatunk
biztosította, Bát az idő rrem kedvezett, de 135-en mégis
nekivágtunk a túlának, és nagyon jól éreztük magunkat.

2010. szeptemberétől az alapítvány szervezésében újra
indult a PET palack gyújtés, Kér;ük, hogy aki teheti, ne
dobja ki az üres PET palackokaN hanem tapossa össze,
rakja nylon zsákb a éshozza be az iskolába. Ebben az év-
ben kollektív gyűitésle hívunk mindenkit. Az iskola ta-
nuló létszáma jelentósen megnóö VisZont nem Változott
az udvari játékok száma. Szeletnénk, ha tavaszra újabb
udvari játékok kerülnérrek mindkét iskola udvarára, vi-
szont csak közös összefogással tudjuk ezt megoldani, Az
alapítvány a 2009-es adó 1%-ból tud erre fordítani, de
szükség volna a segítségle, Kérjük, hogy aki úgy is vál-
lalja a gyűjtést, hogy nem az osztályé lesz a pénz, hanem
kózösen kólqük el, folyamatosan lrozhatja minden pén
teken a palackokat, A behozott súlyt lemérjük, aZ alapit-
vány a legtöbbet gyújtó osztályokat tortával jutalmazza,

A gyújtós részletes tudnivatóiról plakátokat helyeztiirlk
cl ininden [ontosabb hell en,

2010. szeptembelétól ugyancsak a Dél-Alíöldi Regio-
nális lfjúsági Tanács által kiíIt nyeítcs pályázatnak kö,
szönhetóen minden hónapban tartunk Játszóházi foglal-
kozásokat az iskolábarr,
Pontos idópontok és píogíam plaká-
ton jelenik meg az iskolában. {íZfl

Támogatónk:

Naqyorl fiíl1y örönihtkre szolgál, hogy ebben az éubel
is nagyott 5ok.l11 tdtnogatták adójuk 1a/o-áual alapítaá-
ttytotkat, Az Önök tómogatósfunk köszüthetőel ez ézt

szeptentberébel az adóhatóság 510,550,- Et-ot ltalt át
szántláttkra. Köszöttjiik mindettkirck, &ki tólfloqatott
benúbtket! A tollábbiakban is igyeksziink a gyellekek
és sziileik száttuira hasatos és jó progranokat szeruezni,
és t,ttinél több táfiLoqíltást nyújtani &z affa étdeffiesek-
nek, Az idei éai támogatás felhasználdsáról a későbbi-
ekben t cijékozIa Itntk nildankil!'

Egylittal istttét szerehÉnk elnrcniluti, hogy az előző
éai 436.000,- Et tálnogatást a 2010. májusi óllodai cso-
port- és iskolai kiráululósok tótnogatására hasznólhtk
íel.

Cócsér B él ó l Ló kt Lrnlór i u nt i eL Lök

Tis zt e It T áu t o g at ó ink !

@. Őchéner 61(ihály cMuelési és

oktattisi 6kőzpont

békés, boldog

karricsonut és(

boldog újévet kivtin
a telepűlés

Iahossaganak!



A Schéner Mihály Neaelési és oktatdsi Közpoti Tal-
testiiletc és Sziilői Mutkaközössége 2010. noaettber
20-átt istttét |ótékottysógi Bólt retdezett. A hagyontá-
lyobnk lrcgfelelően a aeldégelt fogadása utótt a peda-
gógltsolc és sziilők fltíísora köTetkezett. Ebban gz é,obett

18 pedagógtts és 12 sziilő szerepelt a liisotbatt A niisot
utóu a aacsora csontleues, IöItött kóposzta és saitelllé,lly
Tolt. A lacsol,át a SiiIIős és 1iillős Bt, főzte, a tólalást a
pedagógttsok segítségéael a lyolcadik osztályos tarutIók
aégezték, Vacsora utáll a zenét Ásós Attila és zeneka-
ra biztosította. A báIott 574 főre terítettiink.

A bál tiszta bevétele 600.000 Ft Iett, melynek sorsáról
az iskola vezetése és a szülői munkakózösség választ-

mánya a későbbiekben dönt. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a segítségét mindazoknalg akik munkájuk-
kal, hozzájfuulásukkal segitették a bál létreiöttét!

,í7asr
JJenhó Pdl Húsbolt Uihígíts
Bo_jeczátnt| R(lzsa Barfutru
Bondár Aítila
Borzán Jánosú
Bercczhiné Bujdosó Anita
csinnadia Tibor
Csicse$ és 7'tírsa
Csiphe csemege
DaJ'hó Nóra Százszors'.:óp
Dr llargel Ahnud
l)r Vórszegi Tanás
D.tsih Járos
EngeLhardtné Pópai Eua
EuargóIihts Eghtiz
Faraga Istuánné
lllhető Medgleseglhózcíért Eglesiilet
I|uítthi Jónosné
Gácsér RóIa
Gúcsér I]óIúné
()azos JózscJ'né
Go n dozds i KözPrtnt dol gozói
Göcző xIdtjásné
Gyiuicsán Ándrtis és ne.je

IIahdás I'lttsz bJ't
IlBedíís Küti
IIegedíís Vendíglő
Horuúth j|wJrrís
Holeczqí Rarecz Zsuzsttnna
IIolecz Zoltcítl
Ihúerfu sz Vadríszttirsaság
Id, liaraga János
Il camito pizzéria
Iualics Móniha
Iuóuízellátó Nonprofit Kft dolgozói
Kínai BoIt
Ki;ranl Kuchó ilIa gsa rb tínhegle s
köuesdi liszló
Ilhoczhi János
klajor József
klachnlicz Endríné
lVIa ro s i fuIiháIy n é Erz s i he
MattIis Pálnri

l,Iedgpes KJ't.
Ile tl gleseg;h tíza ó s ]} dn hút
úIozgá s hor Ló tttzottct h Ege siiIete
II e d *^ e s c gl h á z i I I i a t a l o h é r t
Közhasnni Iigesiilct
lledi - I|ntct
Xledgeseghdzi Neb óhért l\lttpítvtín1l
XlIíír,elődési IIríz
Mochltics Dua
Nagy l;ercncnó
Nagv lhdréní
Nag, Gézdtté
Nagy l|aienc Fd1 :'|. utca
Na gy |ere n c,I óha i utc tt

Negreu Dciniel
Nagy Sáldorné
Orestlákné Pintér @örg;i
Pdlna Cuhrászda l(lruigotct
pa lotá sné Nadicsó i }bli hó
póter Jánosné
páter.lúnos
l'i.jtíh l|ndrásné
Pi.ióh lxila
I'latdn Patiha
Ra.jtár Jdnos
sas Gabriella
Sas SziI.-itt
Si.J lis J 1utos

ShorPió RoIt
Sta gli Siitijde- SzőIlősi Györgl
Sonlyainé klegleri Kri szt in a
Siillős I}t
szamosi zoltán
szabó zslzsannQ
Szuzosi Iparcihh
szenteczhi Góbor
Sz Louó h Nemzetisi gi Ölhonnótqlzttí
Sziilő i Muthahöző sst g t agjai
szíícs lbrenc
Tóthné l)orogi l}eatrix
Tiinde Koz.netiha
Varga Gdbor
Vargo Júrusnt I|dit

Zara ]llihdll
Zana Mihdfuré
Zsh,os Jálos
yaderstadt
Veres, Rauai Réka
Yeres-R. Csaba

És a táncosoh:
Karusz lidit
Ipacs linikí
szélhé Loss sziluia
Nagl Orsoly
Szigetuári Józsefné
7bkács ljdina
Hakisz I'ibrlrné
Gácsér ]}éláné
l}o.ieczánné Rózsa Barbara
Ihdor Ildihó
Nogy Gabriella
I/eres JtLrl it
.ht h riszné SiJ' lis lta.in a lha
sas sziluia
Seras IIelinda
KndOcsih Aliz
17egedlís Mariann
Liher Ánnrt
Lihenú Ruzds lidit
Sas (}abrielLtt

llihlós /ignes
Kuhlá,é. Xle$)eri }| ita
Kisptil Eua
I}o.jeczcit Talncís
l)ttahi János
kouács vihtor
Nags l|ttiltt
Nyári Istuín
patuhi Líszló
Temesucíri csaln

Valamint a Schéwr llihól1 Neue-
lési és ohtatrisi Közport 6-7-E, os*rí-
lyos lauttlrii, ohik r,:szt upllfh d hözös
íólcban,
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Gyermeki öröm, tanulás
pálvázatl forrásból

Összesen több tttittl ltétszóz gyernrcleelőadósra nyert
páIyázatot a békési székhclyíi, gyttlcti és békési zcttta-
lárokbóI ólló l}lBLlC7J Nonprofit Kít, által íelmtartott
BlBltCZl Gyernekszílház, antely - legjobb tudomásottt
szerínt - a nrcgye első és egyellctt hiaatósos fiiggetlel
szítiársulata.

Az elóadások cgy rósze a Merlgvcsegyházi Schóner
Mihálv Nevelési és Oktatási Központ általános iskolai ós

óvodás tanulói számára lcsz mcgtarlva, a gyerekek szá-
nrála ingyenesck.

A nycrtcs pályázatrril Czirok Mihály az cgyiittcs ve-
zctóje clrlrorrclta, lrogy a NFU, az Uj Magyaror szág |cj
lesztési Tcrv, 'l'r\Nl OP-3.2.17 /10 /1, szárlrorr meglrirdetett

ii :]
l]
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pályázatára, -,,Az a csodálatos ze;re, azok a csod.i]atos
hangszerek" círrríi projektlükkel sikcrcsen pályázLak- A
pályázah.rak kiiszönhetócn, a BII]UCZI Cyermckszínház
a ktrvetkezó hónapokbarr összcscn 225, az általános is
kolai és óvodai órrck zcnc oktatást kiegószító, szakkör,
keretében tartott elíiadást, beszólgctóst szervez lne8 ós

borryoJít le a régióban, e]érve ezzel sok czcr óvoclás és

kisiskolás kolú gyclmckct. Ebbó] 215 szakkijri elóadás
tizenkilenc Bókés rnr:gyei település nevclési,, oktatiisi
irrtózményében 1e5z mcgtaltva, A Meclgyesegyházi ok
latási-, nevelósi irrtéznrérry esetébcn a solozat az általá-
nos iskolai és óvodai tagintézméllyt érirrti, lvlirrclcrlho1 öt
elóadást mulatnak be, IIárorrr saját szerzeménvíi zcnós
meseiátékot (Nagvotmol1dó Tóbiás, Póruljilrt kralllpusz,
Rest Miska), továbbá irrteraktjv hangszcrbenltttató is
lesz, vagy úgy is fogalnrazhatutlk, ho8y az cgyiittcs ta8

iai utazást szcrvenlek a színház, a zcnc ós a lrangszerek
csodálatos birodalrnába,

A gyermckclóadásokoll tul, a zenepeclagógusokból
1992-bcrr trlakrrlt BTBUCZI zerrckar szóleskölú reperto-
átjár,al rendszcrcs fellépóje báloknak és egl,ób lcr-rrlcz
vónyektrek is. Mcgszárnlállratatlan, gyclnlekekrlek és
felnóttckr-rck szóló íellépés áll az egyiittes ós gvcrmek,
színJráz tagjai rr-löí]ött ir megvóbetl és a nreg),ehatárokon
tíl1, Nyíl,cgyház.itól Soprorrig, ir rrólrárryszáz lős tclcpü[ó,
scktól a lraP,yVáIosokig,

Nitrát érzékeny terúlet: 43/2007. (V|.1) FVM rende-
let Szerint MePAR blokkszinten lehatárolt terúlet, to-
Vábbá a 27/2006- (l1-7.) Korm. rendelet s§-ban meg-
határozott felszín alatti vizek sZempantjából érzékeny
belterúlet kivéve, ha a felszín alattí víz nitrát tartalma
bizanyítottan nem 11aladja meg aZ 50 mg/l érétket, és
ahol állattartás folytatható, Valamint a bányatavak 300
méteres parti sáVja. aZ egységes kórnyezeth asznála,
ti engedélyezési eljáráS alá taftozó állattaftó telepek.
valamint azok trágyatáralóinak területe: a nagy létszá-
mú állattartó telepe, valamint azok trágyatáralóinak
terúlete, valamint a trágyafeldolgozás terúlete-

Az adatszolgáltatási kótelezettségnek minden gaZ-
dálkadási évet kóvetó december 31-ig a mezógazda-
sági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi
hatósághoz megküldótt az 59/2008. FVM rendelet 6.

számú melléklete szerinti adatlap kitöltéSe Szüksé-
9es

További információ:
H oIeczné Ba recz Zs uzsan na,
agrá rkam arai tan ácsadó
5666 Medgyesegyháza, Dózsa u, 26,
Tel:30/3300-523

GAZDÁLKoDÁs, ADATszoLGÁLTATÁs rutrnÁr ERZE KENY TERü LETEN
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és bolclo§ tíjévet

kívánnak

a település

hatóanyag nem lehet tóbb 170 kg/ ha-nál. A gazdál-
kodóknak 5 évente akkreditált talajlaboratóriumban
végzett talajvizsgálati eredménnye| kell rendelkezni-
úk, valamínt nyilvántartásí éS adatszolgáltatási kóte,
lezettséqúk van.

A nyilvántaftás Vezetése tóííénhet a gazdálkodásí
naplóban, vagy annak adattaftalmával megegyezó
egyéb formátumúl dokumentuman ís. lakossá§ának.
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65 ,Ev
A tagság és a lakossáQ szolÉálatában!

l945. december ho t9-én, 143 ta8 ielenleteben megala-
kult Medgyeseg1 házán a Fogvaszlási es trlekesrlö Szö-

vetkezet,
A belépési nyilatk ozatot aláirókközött gazdálkodókon

kívül voltak iparosok, kereskeclók, tanítók, tisztségvise-
lók, Az 1960-as évek elején csatlakozott Nagykamarás,
Medgyesbodzás - Gábortelep és Pusztaottlaka, a cégneve;
Medgyesegyháza és Vidéke általános Fogyasztási és Er-
tékesító szóvetkezet, rövidített nevén; Medgyesegyháza
és Vidéke Áprsz tett. Az idősebbek még bizonyára em-
lékeznek rá, hogy az akkori hiánygazdaságban, rnilyen
nagy feladat háIult a szövetke zetekre, igy az AFESZIe
is. A rendszerváltás hatására, 1990-ben ismét átrende-
zódés történt, a szövetkezeti törvény adta lehetőséggel
élve,,kiváltak a Nagykamarásiak, a Medgyesbodzás
-Gábortelepiek és a Pusztaottlakaiak", valamennyien
önálló szövetkezetet alapítva. 1991. március 21-én a ma-
radó medgyesegyházi és bánkúü tagok, mint jogutódok
megalakígák a ma is múködó Medgyesegyháza és Bán-
kúi ÁFESZT-t. AZ akkori múködés is ezen a két települé-
sen folytatódott. Sajnos az ezredforduló utáni években a
bálkúti múködés, oly annyira ellehetetlenült, hogy min,
den tevékerrysóg megsZiintetéSTe került. A kivált szövet-
kezetek viszont az ezredforduló elejéíe mind felszámo-

lás illewe végelszámolás alá keúltek, A íelszárnolások
során visszavásároltuk több, olyan üzletiinket, melyeket
a kiváláskor tagi alapon elvitték a kivált szövetkezetek,

A fenti idópontokból látszik, hogy a jogutódlás is a hu-
szadik évében tart.
Az elmúlt majdnem húsz év alatt átlépttik

Medgyesegyháza határait és tevékenységrinkkel jelerr

vagyunk a környezó településeken, Medgyesbodzásorr,
Gábortelepen, Csanádapácán és Kunágotán is,

ez Árpsz l+azgatósála és Felügyeló bizottsága to,
vábbra is hisz abban, hogy az elmúlt 65 év és ebból a fó-
leg a rendszerváltás utáni 20 év kudarcai és sikerei erót
adnak az ÁFÉSZ 1övóbeni múködtetéséhez.

Így az év végehez is Lözeledve kös7öniük az AFLq7
tagjainak, a 1akosságnak, hogy vásárlásaikkal hozzájá-
nitak az ÁFESZ eddigi sikeres múkódéséhez, illetve kö-
szön'ük a Dolgozóink eddigi kitartó munkáját.

Kíuánunk n t i ndcnk i nek K el l emcs Ka rác sony i Ü nn epe,

ket és BotdogÚj éaet!

AZ ÁFÉSZ Igazgatósága és Felügyeló Bizottsága
nevében:

Dorogi lmre , eltúk

snu,vg$níÉ,BgzZ

?/áao l. i. Ö. ho a * á a 17 7. t
llii*"ladall J/á7 e,l.

Kaa.7rlaa dol7o7ői,
helleruea /aaaáoá.omvi ümme -

e/zel é,l. lnoléo7 úléael luíaó-,
nah a lelepaléd, ua,la,laea*tlqi

pol7óaél.a,h.

afuuawu

2oLo. DEcEMBER 31-EN
A MŰVELŐOÉSl HÁZBAN

röszörurHETI Az úlÉvrrl
Asztalfoglalás: 2010. december 29-ig a

440-004-es telefonszámon
vagy személyesen.

Ára:3OO Ftltő
Ételt és italt mindenki hozzon magával!
Minden korosztálynak megfelelő zenei

szolgáltatást nyújtunk!

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Farkas Gyula, Művelődési Ház igazgatő



*- 11@ *._-:::.-5- =.::l=:i:i.r.*-.3=..n"o:=-l:.,==-M_e-dSY.e-§€gVhaZ.üír,r|PP-=.

,,Mutasd meg a bizalom útját, azt a csillagfnyes utat,
Amelyiken a böIcsek j ártak megtalálni I(irályukat!"
(Barbnra Cratzius: Knrácsonyi utnk - ltarácsonyi kérések)

i. ,\
*i

,d_

,,Az lTe testté lett, közöttiink lakott, és lóltuk az ő di,
csőségét, tttint az Atya egysziilöttjének ilicsőségét," Ot-
uasatk |ános eaangéliumónak elejón a Szmtírásban,

Az Ige ember lett, de nem valami emberfeletti ember,
Nem valami hatalmas uralkodó, mint Felenc Jó2sef

vagy Napoleon, nem világhírú bölcs, mint Einstein vagy
Teller Ede, még csak nem is híres olimpiai bajrrok, hanem
csak egy egyszerú ács. Az sem azonrral Karácsonykor pó,
lyába burkolt egyszerú csecsemó lett az Ige, tehát az Is-
ten, A mindenlrató Isten szalmával bélelt iászolt ielent.

Lutlrer Márton igy íogalmazza meg azt a Kiskátéban|
,,A valóságos Isten valóságos emberré lett,"

Ugyanúgy növekedett, mint kortársai: iátszott, neve,
tett, fogócskázott majd porosan leült az asztalhoz Mária
mellé uzsonnázni, Késóbb apla munkáiát figyelte amint
o tzpkcl. aszla][ vagy djtot;,.5olt.

Emberré lett - pont olyanná mint te meg én - és pon-
tosan ez karácsorry ürrnepének csodája, hogy a hatalmas-
ság leegyszerúsödött emberileg érüetóvé, Kérdés, hogy
mi földi halandók értjük - e mindezt?|

Bevásárló központok búvöletében, Teklámok és úgynö-
kök között é!ük éleünket.

A bankok folyamatosan sulykolják belénk - amit ma 
,

fe]vehetsz, ne halaszd ho1 napra.
Y:Lsz az ár, beleugrunk, sokszor meggondolatlanul a

hite]ek felvételébe, majd jönnek a híradások: eladósodott
családok, tönklement egzisztenciák, segélyekért sorban
állók, visszavett gépkocsik, plazmatévék. ]őn a gázőrn-
let - vajon ki jut közülünk támogatáshoz, merrnyibe ke-

rü1 vajon a földi halandó élete iövóre? Adódik a kérdés
- jól szavazfunk - hiszen választások éve mögött állunk?
Mennyi órület és gyűlölet!

Igen, szavazfunk, választottunk, emberileg. Eldöntöt-
tiik, hogy mi az mi jó nekünk testileg, pillanahryi igónyc-
inket kielégítheti dörrtósünk, de Isten inkarnációja nem
pillanatnyi haszonélvezetról szól csupál, hanem táv,
latokban gonclolkodik, Az O testisége mellett szavazni
nem csupán fOldi életet, hanem elkövetkezendó örök éle-
lel i§ jelenI es ez fontosabb mintlen cmberi met,cenel, O
közénk jött, Velünk együtt vállalkozik az útra ,,Mert úgy
szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adia, ho8y
aki hisz óbenne, el ne vesszen, hanem öIök élete legyen,

Mert az Isterr nem aZéIt küldte el a Fiút a világba, hogy
elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ álta-
la," Mindez azt jelenti, hogy Immárruel, azaz Yelink az
IstenI

Amikoí tehát olvassuk, hogy ,,az Ige testté lett", azt is
olvassuk és hallgatjuk, l-rogy Immánuel, azaz Yelink az
Isten, melt bennünk van és mi óberrne.

,,Dicsőség a magasságban lstennek, és a íölílö1, békes-
ség és az emberekhez jóakuat."

Az Eu angélikus Egyházkö zség hírei:

2010. decentber 24-én 17 órálól Gyerutekek karácsolya
2010. decenúer 25-26-án 9 órától lsl:eliiszlele|
2010. december 31-én 17 órától Óéai Isteutisztelet
2011. janudr 01--étt 11 órától ÚjéOi lste tisztelet

FIAf<ANG sZO

MEDGYESI KI_KICSoDA?
A Medgyesegyhdzi Napok alkalmdból szép szokds

köszönteni uárosuttk polgárait, jutalnnt uehetnek át
mindazok, lkik mtmkájukkal azt kiérdemelték,

Ilyenkor emlékezünk meg mindazokról is, akik már
nincsenek közöttiink, örök álmukat alusszák a tcmetók-
ben, sokakat nem is ismerhettiink, hiszen a múlt század
elején, -derekrin éltek, ezért egy pillanatía szeretnénk
megállni vírtuálisan sí{uk elótt és felidézni életiiket, Alig
Iépünk be az evangélikus temető kapu]án, jobbra máris
egy impozáns sírbolt mutaqa dr, Lepény István (1882,
1944) nyughelyét, aki ügyvéd illetve az evangélikus gyü-
lekezet félügyelóje volt, Az lpaltestiilet ügyésze, vala-
mint a Gyümölcsészeti Egyesület alapító tagja és elrröke
a mai lendóíSég épületében lakott családjával együtt,

Továbblépve baloldalon az elsó sírban nyugszik
Csolnoky András (1892-1945) hentes és mészáIos mes]
ter. Külföldön is elismert termékeit a volt Vasipari Ktsz.
teíületén egykolon múködó ,,Húsüzem és jéggyár" -ban
állitották eló, 50 fó alkalmazottat foglalkoztatott, készít-
ményeit a Budapesti Nemzetközi Vásáron is bemutatta,

Mivel a háborúban elesett, államosításig a felesége vczct
te az üzemet.

Lclkészek sírja mellett haladva tovább - dr. Gubcsó And
rás, dr. Zsilútszky Endre - elérkezink Kéry Sándor (1881-
1924) obeliszkjéhez, aki 190o-tól a kö zség első íőjeg.vző\e,
éveken keresztiil az lpaltcsület ipali biztosa is volt.

A temetőben nyugszanak az elsó világháborúbarr el-
esett hósök, r-revük ernléktáblán az evangólikus tcmp-
lomban kerültek feljegyzésre. Az elsó világl-ráborús
emlékmú hátterében találjuk a rnásodik világégésben el-
esettek síIkelqét. A sííhantok köZé ültetett fák a távolban
nyugvó hósökre emlékeztetnek, Szintén a temetóben, a

ravd|,aIozó mögöll lalaliuk Szúcs Sandor (l9l7 lq87) ll,
világháborús Alany Vitózségi Eremmel kitüntetett sza-
kasZvezetó síriát,

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!

ltt szeretném megköszümi mindazok mtu*djót, akik
a letnelőbel lI. Világhábornis hősöl, nylghclyéttek reud-
be t é l elében scgi k rfu k, u i rá 80 l, Iát a dom ri lyoz I a k !
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KERISZTEI.ESEK: Noémi Éva (Petz Tanrás és Gulyás
Zita gye rneke), Csilla 'l'arr-rar;r (Vrbovszki Milrály és Ber-
ta rjeatrix gyerrrrckc), Altila Bclrce (Kiss Attila ós T'árnok
Ágnes gyerrrrcke)
,,Az tlr óIltjn ncg n g-qernelrelret és adjou sziileilltelt erőt és

k i f nr t ás t fclueucI ó st ikhöz"

ESKÜVŐK: Tóth Károly ós Kotroczó Edit Mórrika, vala-
mint iV],1,1,]rl Aitila ct lotlr Aniko,
,,Az Úr tíhljl neg bejötlctcltilcet és kinrcnet(liiket"

TIME'I'ESEK: Rálik Pál (63), Zsiros Mihály (87), Sándor
GáboL (73), özv, Dobroczki i'álnó (92), Bozsó István (67),

].iszkai Pál (36), özv, Lágler, ]ózsefrró sz. Vcrcska Zsó
íia (92), l-rrkács Ferenc (58), özv. Szamosi Mihályné sz,
Komora ]]rzzébet (89), özr,, Zsíros Györgyrré sz. Cyeraj
Mária (89), Flelrdel András (78), Takács józ.sef (56),

Nyitlai I(áloly (84), Kelle Járros (88), Kovács József (80),

Nagv Fcrenc (85), Kovács Istvárr (68), Dr, Gubcsó End-
rc (70), N'legyeri ]ózseí (62),Ita;tár Pálné (ó2), Kostyálik
'l'ibor (91), IIrabovszki Pálr-ré sz. Czuth N'Iária (81), Zsi-
los T'álrró sz, Clrovanyec Mária (94), István József (68),

Szlávik ];inos (82)

Krisztus rnondja:
" fn 7lig11olí I .feltá]lndrís és nz úlct, nlii ltisz ótlhcurcnl, lut uteg-

la] is ól.." Etttlikúk lcgycn Líldo!! ús talillrozást t n]e örorutelt.

szeretettel híaunk és aánmk mindenkit
2010, decentber 16-átt du. 2 órára

a Műaelődési Ház at ájába a
restaurált Gnyakönya ünnepélaes átíldására!

Ál t]o t t kar ó cs oílyi iinnep eket
és boldog ílj éaet kío ánunlt!

Veres Raoai Csaba Endre, gy lekezeti lelkész

ru1

FALOPASOK
F;;i. MEGELOZESE!
I t SZT E LT E RDÓT U LAJ DO N O S O K!

l\,4a Magyarország területének ötödét borítja erdó, eZ

több mint 2 millió hektár.
AZ erdó 58%-a á|lami, 1%-a köZösségi, 41%-a pedig

magántUlajdon, mintegy 300 ezer magántUlajdonossal, A
iél kózeledtéVel hangsúlyos probléma az erdóterületek
Vagyonvédelme, a falopások megelózéSe,

Sajnos az a tapasztalat, hogy az ilyen je]legű jogserté

sek megyénket is elériék, Az eltulajdonított fa értéke a pár
ezer forinttól a több SzáZeZer forintig is terjedhet, Eseten-
ként Védett fafajok vá|nak az eiköVetók ,,áldoZatáVá'.

AZ erdós területek általában a Iakott telepü]éSektó] tá-
vol esnek, ritkán látogatottak, ami megnehezíti ezen bún-
cselekmények elleni hatékony Védekezést,

A személyi tUlajdon Védelme elsóSorban a tUlajdonoSra
tartozik, A tUlajdonostól is függ az, hogy erdós területe
mennyire Válik az elköVetók célpontjáVá, Gondolja át rnlt

teit, illetve mit tehet védelme érdekében,
Mi az alábbiakat javasoljuk:
A tUla]donosok beszéljék meg egymáS köZött hogy

íolyamatosan figyelemmel kísérik, átogatják - célszerű
]ehei a látogatások ]dőpontját elóre egyeztetni, annak ér-
dekében, hogy a terület soká|g ne legyen magára hagya-
tott - az erdóterületeket, értesítik egymáSt ha gyanúS
körúlményt ésZlelnek,

Amennyiben gyanús személyek mozgását tapasztalják
a területen, jegyez^ék meg SzemélyleíráSukat, gépjár-
múvük rendszámát,

Ha a településen működik polgárórség rnezőóri, tanya
gondnoki szolgálat terméSzetvédelmi órszo]gálat, telepü]és
vagy városórség, vadásztársaSág Ve|úk, illetve aZ erdéSZek-
kel is célszerű felvenni a kapcsolatot kérve, hogy tevékeny,
ségük során kísér.]ék figyelemmel aZ adott terüleiet,

Bűncse|ekmény észlelése Után soron kíVü| értesítenj kell

a rendőrséget a 107, 112 segélykérő telefonszámon köZo -

Ve a szükséges információkat, Amennyiben lehetséges a
helyszínt érintetlenül keil hagyni, Ha a helysZínen bármilyen
VáltozáS tórtént azt a rendórhatóSágnak jelezni kel].

EZen bűncselekmények megelóZéSe köZóS érdekünk
eZért kérem lehetóSégeikheZ képest, Vegyék figyelembe
jaVas]aiain kat.

Bé ké s M e g ye í Re n dór-fó ka p itá n yság
Bűnmegelózési aszéIy

Kellemes
karócsonyi únnepeket

es bo|dog újeuet kíuan
a Medgyesegyhózq

GULYÁS TEMETKEZÉS

Medgyesegyháza, D ózs a Gy. u, 23
Tel.: 06 70/ 6L1,70 43

m e d1y es e 1yhá zi a óIlalko z ást ó l
szebben és olcsóbban!

Sport eg y esü I et el n ók s ég e
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MED CY E SEGY HÁZA P OLG ÁRME ST ERÉr Ó L
H-5666, Med4yeseqyházl, Kossuth Lcjos tér 1.
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MEGHIVo
Tisztelettei meghívom Önt Medgyesegyháza Város

Képviselő-testiiletének
20]"0. december74-én (kedd) 75 óráíól
a Múvelődési Ház emeleü klubtermében tartandó

soron következő ülésére.

}avasolt napirendi pontok:
1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak

fontosabb eseményeiről,
Előadó: Ruck Márton polgá rmester

2,) Jelentés a lejárt határidejű határozatok Végrehajtá-
sáról.
Előodó: Gácsér Béla jegyző

3,) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt szoci_
á lis ellátásokról.
Előodó: Ruck Márton polgá rmester

4.) Tájékoztató a háziorvosok és a házi gyermekorvos,
va lamint a fogorvos tevékenységéről.
E í őo d ó : Háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos

5.) Tájékoztató a gyógyszertár működéséről.
Előadó: Számel János gyógyszerész

5.} Beszámoló a kintlévőségek alakulásáról,
F/oodo: Negye lldikó pénzügyi vezető

7.} A költségvetési előirányzatok módosítása.
- EIőadó: Negye lldikó pénzügyi vezető

8.) A 2O1O, év % éues költségvetési beszámoló|a.
Előadó: Negye lldikó pénzügyi Vezető

9,) A 2011. év költségvetési koncepciója.
Előodó: Ruck Márton poIgá rmester
Negye lldikó pénzü8yi VeZető

10.)Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet '

elfogadása.
Előodó: Negye Ildikó pénzügyi vezető

l1,) A Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ, a

Művelődési Ház és Könyvtár, a Medgyesegyháza-
ÚjkígVós-Medgyesbodzás Szélessávú lnformatika
lnírastruktúra Fejlesztése Beruházási Tánulás és a
Shéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Alapító
okiratának módosítása.
Előadó: Gácsér Béla jegyző

12.) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Széles-
sávú lnformatika lnfrastruktúra Fejlesztése Beru,-
házási Társulás társulási megállapodásának módo-
s ítása,
Előadó: Gácsér Béla jegyző

13.)Az ivóvíz-szo18áltatás és szennyvízkezelés legmaga-
sabb hatósági díiairól szóló 4/1998.(ll1.25,) Ök. rende_
let módosítása.
Előadó: Gácsér Béla jegyző

14,}Az lvóvízeliátó' és Telepü lés-üzemeltetési Kht,
végelszámolásával kapcsolatos döntések megho-
zatala.
EIőadó: Ruck Márton po|gá rmester

15.)Az Önkormányzat 2OO7-2O1O évekre vonatkozó
komplex átvilágításával kapcsolatos tájékozta-
tó megvitatása és a szükséges döntések megho-
zatala.
EIőadó: Ruck Márton po|8ármester

16.) Be|elentések.
Tísztelettel:

Ruck Mórton, polgórmester

A hirdetések tartalmáért felelősséget
a szerkesztóséo nem vállal,

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
M e dgyesegyhdza Ön ko rmá nyzdtdnqk hetyí, közé rdekű,

tlijékoztatoó lqpjd
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