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MEDCYESEGYHÁZÁ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYl, lNGYhNES

Március 15-i
program

16.30 óra:
Az ÁltaIános Iskola 6.a osztályos
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]

ícl,íisorsa a n d.,

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 kezdanillr.tók, dkik hálo 1 él!.l .ze]őtt cgl, . Lll.}1 1és hdtÁlóbn leqéPílúulőhő?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

civil.avesúlel cliöke.
fi/.k
'nl]/, 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
a

íáfuslban lok tolePü]ósünk, -"
válosk;t
",á.
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

l$

t s7, magáncrnbérként
i§ giaklü hal]ath.ngiái
k.rnvczcriink
rndeLnéhcn Ó efl,olyan
ia
PotB.ú il \aohúrlöz]Jfalclobb Jl \aoi.Jn
iz nnhcr!l <r.L|cb.n !§t]!ls_,] El P.É.tncm
és lelelös

ig

PDljoóNjI c§.ránt,Ó

lsJl hlblo7]l Jé . ilc !]mP\. tFrJlLÁaIJi \d_
Zol, Pl.gra n.la 1 gcnerá], koodhál, obbiz ik,
Énlene§ aZ enberc]r biz.Imíra éldefi.§ a
l
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RÉrr, rrr* o MrrcytsrcwÁzl PoLeÁwnsrn* NAILóJÁBóL,..
lrcictf.Ihas7nálnikijzÍóglalk.Ztltísll,aZ .i!YL..n
mifulasszc 25 millró níntot Ezlri csak ara !m ]e
M.gi,n fubb 1hi e8! hó nP telt e] ig]], rlrltha
g
t
.gk lsq I ilkú1.1 ].Lt 1 ol1ú. Azé,1 ]s lIl l isq, |1.rl liciósé8ünk, n.g] lehe tijle m]llde n érnl te iés Zé(,
ío8lalkoztatái biztósjisul! hóg! nc manlő útltlk llri. A le,q"aal|Dbb i lét hótat]j
lniósi a hajtás,
"ú1.5
|elklnl a killtség..Iés.lókészítéseúolt, Liszc az
\"á3\on inntos alok számáIa, ákikn.( ]elenle8
ío|]ia rlaPlelőe Eahntúfuzni az ö,koffiá v,
nin.s nunk.heIFL 1ro8,\, has?nálanak ki min.l€n
:nt E aji núkó.lését,Pol1tolul ttdtn 4 h.l! ,a
1.s: qlsz?íúíllfulat, ó' szúllok ]s ezt ignzolíik más ].hciósó8.t, me iZ órü.rmanlz.hDk n.m
"
lógLó 120 1i|l)ó lesz . j€].nloginól tóbb í. ása á f.8talk.ZtJtásra
lisszn, Az .lső as.zeá]litásbÍll
Febni:irbal iáI8la]ás.lai fn]ttafr.m az jlóii/jd[arnnos hninnl\L kcllcL lzn @1,1i. usll |Dndolarl
r kúIlk ? l k.ll tiszL.tczni ltilel jfu eTl jl,Jen viló PKjg n, Vabf,nlt a szc ür}n,iz| ogra n c lóké
nűiikn lln,l1l! Dl till|il)J? nas|cnhn l!?
s7i tas. ii grób.n I Zek a béruháZás ok le szful t!].Pi]Han.$óZ,ijk, miLnl ieúdil .z ó$7i akkor ntg lósfurón a lcgic]enlóscbbek a k.letke7ij éleklreD
1.11 íLlaPiLa|j as ki k€ll moni]di, nog_Y a, elijzij d Nn8],on foniosak ezek a kivitelelésdk ]nunlahe]y
\ZÁbai nú !o]t iciclós ga^tí[odás, uB..nis a 2010 teremtés s2.NNn!ából is, mc, t lra oz!ket jólIésZit
$,i kól(§481Éié5lrPn 30 niilió íonáshifurlt t.lTcztel, jük eló, irkor az iLt.lótful tudunk nru.lJléhető
l

anrincl nem Voli ledez.l!.,

ós e7

nx)\i Ént Z óvrc hú,

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 kói.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
Zó,l.t1

A hatkii/n.Fk letenreItsé8. nrc]L.t lőbb okunk
is vllt az u|ncPléíe, ]anuár VÉ8én.i!jlko2domó_
n\€ZÉsr. \t.dg],.s.8lházáél1 e,n]ékérmet adoná
nlozoll városunk Dr ll]és zoltár, kőrnlPzeü8]ón
aélÉltjsállamiiikárnak c8y iinncPi emléküIés (ere,

l a r.ábk jd€jét, FaÉdg fark." van \afus l ban ll.líúíll,anlijbb.+ménv j! mPEIénde
zÉ9P kcliill a lir.slf áir ics.r.e|, dnnken n.gyon
sok.úresztl.tr.l Tijbl. h.]\.nl5ehnondinm,n!!_1
\ Ka|flsPlii iÉsfulei f.Iadah, h.gf kövclk.z.te 20]] al orüúnt.ssig.Irolai.f!, i ia iolék.nlsen.n.n dóntósckl ho77on, nmglf n kóltsélYet_Ási lod.ist B óíakkint hndcii
.3rensú]vi ng] t.r.íti nl.B, h.g! kóZb.n |c záF
Á ed$.si ..rt]elck nPnr sziikijlkinttek adal!
jUJ* b. cgl.tlene8y núéZn.nliscm, és a n g1.7, zókedlben, !s §ziv.scn támog.llak afu[al, ik]kPL
d€tb. ]rá,ás.kitlehetólcFbct!dji,kfeidznil
cíc erde.resétnek vaB-1 Pscil.g rász.] lt.l.ak
lrrk.r
aizonv.z ncn] eg,lslelú fPla.lnl niinden
n]á|\lii !].]g|2o tól, .kir !.7e(d lré.sziii9ba| \an,
Al 1.1t nekm nag,Yon ]ó arzas,lrogy sokan, ahk
köve
Jk.nnÉn, na8],on íqychn.zctt gizd;ltodást
lől bizi.sJr fudon! hó§y ncn ó]i.k anlasi ]ólé1,

tcí tartanun'i,

no8} Jijvó}e j dónlLl
sclrklől nag]on$kiit!ló.sJládsorsa Júgg,elÉfra
t!l, s^nr clóit

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
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t é liii
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iőluk telhetó sP8íiséEetne8ad
tal, lro3l sikclcsck lc8],.nck .7ck a rndcz!óryek,

ben, mégis nri,rden

Kószirtttttl ílnlozl k lilnlé l|szlbelóik.
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ólső so tb.fi

Móllészl d uilorllkhdl ilők ó§zeíqájir is
íé1ielzik ü.l l.lfuzaé|lck,
o|wnió,hos,J ille Pk148! nkMi, fui{!|!si.k]
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.A s.híral líihi]! N.lelósi és okl.tósi KözPo t
é5 BöI.sődéi.Gk n. kozói,.ala túft n
szllői Muk.kt z.jssi9t 2011, 02, 12-én,szo \.to
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Jóliko )Jsli3i Blill í n.z.ll.
.\ Bílnetó bevéiele J16 000 It lett .tfeüaszná
lil'ólizor,.Ji d.Ig.zó].sa5z!]oi \1Unk,kó7lj+

rül illanLrgliil dóntdnll
E7úlot s7.ícüió|k kas7bn.tci m.ndanl nrnnt L
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ben, a gleíekek íelkésliteseben réJlt ldttel, valami.t áIdozalkész m nkáj kkal hozzájánlliak .
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ilrlll gq.s.g!/h liz| N tb ü l ó kért A ]n Píl!úfl!,
Gát\.í Bi]á i nlód|lá.s Pá|ne, Platn| PahLd,
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snúohln- Fodúszzs zsa,
sú|a kiIn os,Nllnúúszlólik Mólia,
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DleshJákhé Pnné| G:]öJgli,

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.baizsok,
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

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

]<ós,öDcL

ÁEÉsz - Dofuqi I"|! Bn|O.z zshzsn
Bú .1á| Af Li d, c siP te c s?llese,
D sikln,as, DL Hnrgel Ah lan,
Dr. Naí]' Béla, D| \kBzegi Tn ús,

n,

1

E]hető Medg!.scg! hózóétt Egwsii l et,
FehéííauÁs, Faryo Phl, c|icsél Bóln,
cóg zsj lt, c óE I ln l o sn é,
lnj vá|osi spó|í.sdr ok,
I,Inlnnós Püls Kít - lllneh irzE d|.,
Hd ]nrz K|iszti ú, Hnta|a Péteí,

c!

Hódáth Andús,l adEo !a,
H briús valásztáfiasóg,
I.L Fara4íJhús,Ilc4 ln,a Pizzélin,
Iskallli sz]llK, KíkúszizDltá ,

Kolroczó Nolben, KDtrcr.óné Halü. Ellit,
Kúráca zsólt, Kun Pál, Kuz n Pál,
Ld kú íihtde, Miút ]n.últ
L.czliísúliuhn Mngílo]l,o,
cézó é,
^"4g!
Mnchni.z E dliné, Mafu si Mihnllni
EEsíka,
z,ddú ll Gúbar, Mú]sles s4 littl KI4

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
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l!l, ren(].íel, nbknd, le$ ]ános vik]zz.l, lcsLra
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És J telintélles lárJó kózót )A f.]!on lástv!tóI,
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1mi* a ,,bnól" ftil(.zt.(, addig H.xcdús Kitti
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Grfl,RANrULALLIUNOlK!
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
/Felkés.itő í. áú:Nng],élraPP E|ikll ^kos,

TEHETsÉGEK NAPJA
MEDGYESEGYHÁZA

.\ bókós.nnjai

] l€bruar 16-.nrendezLik nregNlczóheB,escn
n simonyi zsi8nond KáPit medgncci nely*nási
veGeny tcrü].tifordllóját, amcly.n isloIánkianu201

]ói

i k.véitPlD.r.dménJel.t ójtáke]]

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

1. hely:
2.
6.
7,

i

3.5ztáll

ll{ríirzsolt

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

Kériúkoiónlio 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'\'

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
"rcglclldezi 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
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