BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi lap

IX. évfolyam 1. szám - 2021. szeptember
„Építeni , nem rombolni, hinni és nem csüggedni kell!”
(Wekerle Sándor)

TELEPÜLÉSÜNK IDÉN IS RÉSZT VETT A BÉKÉS MEGYEI
KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSON
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Békés Megye Közfoglalkoztatási Kiállításán Takács Árpád kormánymegbízott úr
elismerésben részesítette Szlanyinka Tiborné kolléganőnket a közfoglalkoztatásban nyújtott pontos, precíz munkájáért.
Korábban, 2020-ban Miniszteri Elismerő Oklevelet és ezzel járó anyagi támogatást kapott Magyarbánhegyes Község Önkormányzata.

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSEKET
MEGILLETŐ JUTTATÁSRÓL!
Magyarbánhegyes Község
mányzat Képviselő-testületének

Önkor-

2/2015(II.26.) önkormányzati rendelete
7. Időskorú személyek települési támogatása
20.§ (1) Az időkorú személyek települési támogatására minden magyarbánhegyesi állandó lakóhellyel rendelkező időskorú személy-kivéve, aki más településen
rendelkezik tartózkodási hellyel -alanyi
jogon jogosult jelen rendeletben rögzített
eljárásrend miatt.
(2) Az időskorú személyek települési
támogatása keretében minden magyarbánhegyesi idős személy 5.000,-forint,
egy összegben folyósított, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott
támogatásra a magyarbánhegyesi állandó
lakhellyel rendelkező személy 65. életévének betöltését követően, kérelemre, naptári évenként egy alkalommal jogosult.
(4) A kérelmet a 65. életév betöltését
követően tárgyév szeptember 1. napjától
lehet előterjeszteni tárgyév szeptember
30-ig, amennyiben a jogosult a 65. életévét szeptember 30. után tölti be, akkor
tárgyév december 31-ig.

(5) A támogatás az Idősek Világnapja
alkalmából tárgyév október 15-ig kerül folyósításra, amennyiben a kérelem tárgyév
szeptember 30. után kerül előterjesztésre,
akkor a kérelem benyújtását követő 15
napon belül.
A készpénz kifizetése minden csütörtök délután 13 órától ,délután 15 óráig
történik, természetesen akinek van számlaszáma, az banki utalás útján juthat az
5.000-forinthoz.
(6) A pénzbeli támogatás kifizetése a
jogosult részére pénzintézetnél vezetett
számlára utalással vagy amennyiben a kérelmező bankszámlával nem rendelkezik,
házipénztárból történik.

TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI
TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL!
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
képviselő-testületének
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének alapján.
18.§ (1) Magyarbánhegyes Község
Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási
támogatásban részesíti azokat a Magyarbánhegyesi állandó lakcímmel rendelkező szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke:
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a) óvodás
b) általános iskolai tanuló,
c) nappali tagozatos középiskolás,
d) felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos, aki első alap, vagy mester illetve első alap, vagy mester illetve
első szakképesítését szerzi meg,
akik családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 450 %-át , továbbá tárgyévben nem részesültek és nem
részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben, az 1997. évi XXXI. Tv. 20/
A § szerinti pénzbeli ellátásban, valamint
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban.
(2) A beiskolázási támogatás mértéke
gyermekenként:
(a) óvodások (bölcsődések) esetén:
5.000,-Ft
(b) általános iskolások, középiskolások,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói esetén : 8.000,-Ft
(3) A beiskolázási támogatás iskolalátogatási igazolás ellenében átutalással kerül
kifizetésre.
A támogatások szeptemberben, beérkezési sorrendben, a hivatali rendnek
megfelelően, minden héten, keddi napon
kerülnek átutalásra.

Hosszú évek óta nyújt támogatást az
önkormányzat a településen élő és felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok
részére. A következő évben sem lesz ez
másként.

BUSZMEGÁLLÓ
Magyarbánhegyes Önkormányzata fedett buszmegállót telepít a Békés Megyei
Körös-menti Szociális Centrum, Magyarbánhegyes Tanya 37. szám alatt található
intézmény buszmegállójánál.
A buszmegállót az önkormányzat
ügyes kezű mester emberei készítik el.
Remélhetőleg kellemesebbé, biztonságosabbá teszik a buszra várakozást.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a
Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatalban a jegyzői feladatokat Dudaszegné
dr. Lajos Tímea látja el.
Elérhetőségek:
• email: jegyzo@magyarbanhegyes.hu
• tel.: 06-68-480-000 - 15. sz. mellék
• mobil: 06-20-280-0807

BURSA HUNGARICA

LOMTALANÍTÁS

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat iránti kérelmeket idén is
fogadja az önkormányzat. Előreláthatólag október 5.-től fognak tudni az önkormányzatok becsatlakozni a programba és
hónap közepe felé tudják az érdekeltek az
elektronikus jelentkezés után helyben is a
kérelmeket beadni.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Magyarbánhegyesen 2021. október 8-án,
pénteken lomtalanítási napot tart. Kérjük, hogy a lomokat reggel 06:00 óráig
a lakóháza előtti közterületre helyezze
ki.
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Társaságunk, mint közszolgáltató a
lomtalanítás alkalmával a háztartásban
feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti
össze és szállítja el.

Lomtalanításkor kirakható hulladék
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód)
szétszerelt, mozgatható állapotban
fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg
nélkül, ajtó, kerítés)
műanyag (linóleum) padló

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára
még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál
is leadhatja, így segíthet másokon, ill.
csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

kerti bútor

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos
nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor
lomtalanítást nem végzünk.

virágtartó

Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon,
reggel 6:00 óráig - a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az
úttestre tegye, mert akadályozhatják a
forgalmat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi
táblázatban az elszállítható és az el nem
szállítható hulladékok köre a teljesség
igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve)
matrac (szétvágva/összetekerve)
szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)
kommunális hulladék
hordó (fa/műanyag – üres állapotban)
gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem
elektronikus)
műanyag medence
Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-,
papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív
csomagolási hulladék)
zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt,
stb., síküveg, ablakkeret üveggel)
építési – bontási tevékenységből származó
hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)
fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)
fénycső

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól
kaphat részletes tájékoztatást.

gyógyszerhulladék

Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
Tel.: + 36-66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Honlap: www.dareh.hu

gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

elektromos háztartási eszköz, elektronikai
hulladék
veszélyes és különleges kezelést igénylő
hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj,
hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)
ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia
sütőolaj, sütőzsiradék

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekinetttel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete
akkora legyen, hogy azokat munkatársaink kézi erővel be tudják az autóba tenni.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56., Művelődési Ház és Közösségi Könyvtár épületében

Ügyfélfogadási idő:
2021. október 8. (péntek) 900 – 1100
2021. november 5. (péntek) 900 – 1100
2021. december 10. (péntek) 900 – 1100
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150, E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY MOBIL KORMÁNYABLAK BUSZ ÉRKEZIK!
Ügyfélfogadás időpontja: 2021. október 11. (hétfő) 13.00 - 16.00 között
Helyszín: Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal (Jókai u. 38.) előtti parkoló
Intézhető ügyek:
Illeték - és költségmentes ügyek általában:
személyazonosító igazolvány igénylés, személyazonosító igazolvány aktiválás, NEK adatlap,
lakcím bejelentés, lakcímigazolvány igénylés, mozgáskorlátozott parkolási igazolvány, integrált
ügyfélszolgálati ügyek (pl. egészségbiztosítási ügyek, nyugdíj ügyek, családtámogatási ügyek,
felvilágosítás, és kérelmek átvétele), ügyfélkapu, védettségi igazolvány állapot lekérdezés

Illetékkel és költséggel járó ügyek általában:
jármű ideiglenes forgalmi engedély kivonása kérelemre, jármű átírása, vezetői engedély csere,
magánútlevél igénylése
Az illetékkel és költséggel járó ügyekben elsősorban azoknak az ügyfeleknek az ügyintézése
gyorsabb, akik bankkártyás fizetésre képesek, mivel csekken történő fizetés a postán történik.
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A JÁRÁSHOZ TARTOZÓ KORMÁNYHIVATALI
ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk, hogy ismét lehetőség nyílik ügyintézésre a járás
területén működő ügysegédek ügyfélfogadásának keretében.
Ügysegéd ügyfélfogadási ideje minden héten szerdán: 745-845-ig
Magyarbánhegyes, Kossuth utca 56., tel.: 06 70/643-1645

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Köszönjük mindenkinek az eddigi támogatást, és az adó 1 százalékot.
Kérem, támogassák továbbra is az adó 1 százalékával egyesületünket,
hiszen mi Önökért vagyunk. Keressenek bennünket bizalommal!

Éjjel-nappal hívható telefonszámunk:

06-20/39-39-600

Kérjük figyeljünk továbbra is egymás egészségére!
A település több pontján továbbra is kint vannak
a fertőtlenítő adagoló automaták.
A delta variánsnál az ízlés- és
szaglásvesztés viszonylag ritkább, mint az
alfa vírusmutáns okozta fertőzésnél,
inkább a légzőszervi, náthaszerű tünetek
a jellemzőek. Fejfájás, torokfájás,
orrfolyás, tüsszögés, hőemelkedés,
bágyadtság, és levertség, a láz továbbra
is gyakori tünetként jelentkezik.
Az emésztőszervi panaszok:
hányinger, hányás, hasmenés is
gyakrabban jelentkezhetnek,
sőt a hallással kapcsolatos panaszok:
fülzúgás, fülcsengés, szédülés sem ritkák.
Jellemző továbbá a szemet érintő
irritáció, kipirosodás, duzzanat
esetleg váladékozás megjelenése is.
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A MAGYARBÁNHEGYESI
KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
2021. szeptember 1. napján megkezdődött az új tanév. 13 kisdiák lépte át
először iskolánk kapuját, összesen 109 tanulóval kezdtük meg a 2020/2021-es tanévet.
Az 1. évfolyam tanulóit ajándékcsomaggal köszöntötte az intézmény Szülői
Közössége és Magyarbánhegyes Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete.
Ezúton köszönjük meg figyelmességüket,
hiszen a gyermekek öröme enyhítette azt
a szorongást, amit az első nap izgalma
okozott.
Úgy tűnik minden gyermeknek sikerült visszarázódni a „dolgos” hétköznapokba, lelkesen vetették bele magukat
az iskolai életbe. Reméljük lelkesedésük
kitart a tanév végéig!
Iskolánk technikai felszereltsége nagyon jó, a hiányzó szakos pedagógusokat
megbízási szerződéssel és áttanítással alkalmazott kollégák pótolják.
Pedagógusaink munkáját egy fő szociális segítő is támogatja, aki nemcsak pedagógus jelzésre beszélget a gyermekekkel, hanem a szülő is kérheti a gyermek
bevonását a segítő munkába.

FIGYELEM!
A Magyarbánhegyesi
Kossuth Lajos Általános Iskola
2021. szeptember 30. napján
13 órától papírgyűjtést szervez!
A gyűjtőpont az iskola
parkolójában lesz.
Kérjük a lakosságot, hogy házaik elé
összekötve helyezzék ki a felesleges papírt, melyeket tanulóink összegyűjtenek
és az iskola udvarán elhelyezett gyűjtőpontra szállítanak. Akinek nagyobb menynyiségű papírja van, az beszállíthatja az
iskola parkolójába, ha erre nincs módja,
jelezze az iskola titkárságán és megpróbáljuk megszervezni a beszállítást.
A titkárság telefonszáma:

0668/480-004 vagy +36303216279
(8 órától 16 óráig hívható)

MAGYARBÁNHEGYESI
FUTBALL CLUB
HÍRADÁSA

Az iskola működési rendje változatlan
maradt, az épület reggel 7-től délután 17
óráig tart nyitva, a tanulók 7 óra 30 perctől
7 óra 45 percig érkezhetnek az iskolába.

Az egyesület 2020 márciusi 14-én játszott mérkőzése után, másfél évnyi szünet következett, majd Nemczov Róbert
kezdeményezése kapcsán a 2021/22-es
Békés Megyei III. osztályú bajnokságban,
új elnökség felállításával, ismét indult a
csapat.

Intézményünk továbbra is megszervezi szokásos rendezvényeit, de a lebonyolítás az aktuális járványügyi intézkedések
szerint történik majd.

Elnökség: Józsa Róbert elnök, Nemczov Róbert elnökhelyettes, Fölöp
Béla-Zámbó Szilárd-Bogár István elnökségi tagok. Edző: Kintner János
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Elsődleges feladataink közé tartozott,
hogy ne csak megfelelően felkészített,
jó csapat legyen, hanem jelentős részét,
helyi fiatalok alkossák. Nagy örömmel
vettük, hogy kérésünkre sok bánhegyesi
játékos hazatért a környező települések
egyesületeitől és társult hozzájuk néhány
tehetséges vidéki játékos. Célkitűzés,
hogy a bajnoki tabella első négy helyén
végezzünk, amire úgy érzem, minden esélyünk megvan az eddig mutatott teljesítményünk alapján. Heti két edzés tartunk,
ahol a játékosaink nagyrésze rendszeresen megjelenik és lelkiismeretesen dolgozik a megfelelő eredmények érdekében.
Örülünk, hogy nagyon erős összefogás van a siker érdekében. „Semmink
sincs, de mégis minden van”, gondolunk
itt a sok támogatásra, segítségre. Ki munkával, ki anyagiakkal, ki pedig szurkolással,
bíztatással segít minket a zökkenőmentes
működés érdekében.

Hálásan köszönjük! Hajrá MFC!

Idei hátralévő sorsolásunk:
TELEKGERENDÁS SC : MAGYARBÁNHEGYESI FC
2021. 09. 19. 16:00
MAGYARBÁNHEGYESI FC : MEDGYESEGYHÁZA SE
2021. 09. 26. 16:00
BÉKÉSSÁMSONI SK : MAGYARBÁNHEGYESI FC
2021. 10. 03. 15:00
MAGYARBÁNHEGYESI FC : PUSZTAFÖLDVÁRI SE
2021. 10. 10. 15:00
VÉSZTŐI TK : MAGYARBÁNHEGYESI FC
2021. 10. 16. 14:30
MAGYARBÁNHEGYESI FC : KAMUTI SK
2021. 10. 24. 14:30
CSÁRDASZÁLLÁSI SZSK: MAGYARBÁNHEGYESI FC
2021. 10. 30. 14:30
MAGYARBÁNHEGYESI FC : BUCSA SE
2021. 11. 07. 13:30
MEZŐMEGYER SE II. : MAGYARBÁNHEGYESI FC
2021. 11. 13. 13:30
MAGYARBÁNHEGYESI FC : ZSADÁNYI KSE
2021. 11. 21. 13:00
Kintner János edző

HÍREK MAGYARBÁNHEGYESI REFORMÁTUS ÉS
EVANGÉLIKUS KÖZÖSSÉG ÉLETÉBŐL
1. Istennek adott hálaadással és örömmel vettük a hírt, hogy 2021. május másodikával ismét megnyílhattak a templomok
ajtajai. Kilépve az on-line térből, az első református istentiszteletre május 9-én került
sor. Az ökumené szellemében együtt ünnepelhettünk evangélikus testvéreinkkel.
2. Május 23-án pünkösdi istentiszteleten
lehettünk úrvacsorai közösségben az Úr
Jézus Krisztussal. Az istentiszteleten Lapis
Zsuzsanna református lelkipásztor hirdette Isten igéjét, aki kicsiny gyülekezetünkben helyettesítő lelkipásztorként szolgál.
Munkájára és életére kérjük Isten áldását.
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3. Vésztőn rendezték meg szeptember
11-én szombaton a Békési Egyházmegye
presbiteri konferenciáját, amelyen a Kunágotai-Magyarbánhegyesi Református
Missziói Egyházközség képviseletében
6 fővel vettünk részt. A konferencián a
református gyülekezetek közösségépítő
munkájáról hallhattunk előadást, majd
kiscsoportos foglalkozásokon cserélhettük ki tapasztalatainkat, és kaptunk gyakorlati útmutatás.
4. Evangélikus testvéreink életben fontos esemény lesz, hogy október 16-án 11
órakor ünnepi istentisztelet keretében
szenteli lelkésszé Kondor Péter, a Déli
Evangélikus Egyházkerület püspöke Madarász Gézát, aki a magyarbánhegyesi
gyülekezet lelkipásztori szolgálatát is ellátja. Az ő életére és munkájára is szeretettel kérjük az Úr áldását.

5. Az istentiszteletek rendje
Isten igéjének hallgatására és szívünkbe
fogadására az alábbi alkalmakkor kerülhet sor kicsiny templomunkban:
Evangélikus istentisztelet: a hónap minden páratlan hetén, vasárnap 14.30-tól.
Református istentisztelet: minden páros
hetén, vasárnap 11.00 órától.
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket! Soli Deo gloria!
Tamás József református gondnok

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI
Intézményünkben a szociális alapellátási feladatokon túl fontosnak tartjuk
a különböző hátrányokkal együtt élő és
betegségekkel küzdő emberek szociális
ellátását. Pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk a megváltozott munkaképességű emberek számára munkalehetőséget
biztosítani a fejlesztő
foglalkoztatás keretében. A keresményük
az életkörülményeik javításához hozzájárul, de nyaralásra, utazásra már nem futja
belőle. Ezért elhatároztuk, hogy egy jótékonysági bál szervezésével forrást teremtünk számukra egy autóbuszos kiránduláshoz.
Dolgozóink és ellátottjaink lelkesen
készültek az Angyal István Művelődési
Házban megtartandó jótékonysági bálra.
Kreatív ötleteikkel szépen feldíszítették a

termet, a vendégváró asztalokat. A szórakoztató műsorhoz a jelmezeket, a zenét
és a koreográfiát kitalálták, elkészítették,
begyakorolták. Igazi csapatmunka volt! A
szociális segítők, a házi segítségnyújtásban dolgozók, a főzőkonyha dolgozói, a
fejlesztő foglalkoztatás dolgozói szerepeltek a műsorban.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
asszony ünnepi beszédében elismerően
beszélt az intézményünkben folyó munkáról, amely a települést szolgája azzal, ha
az ünnepkörökhöz illő dekorációkat készít
a közterekre, ha ötletesen berendez egy
buszmegállót, vagy támogatja az óvodások, iskolások, nyugdíjas klubok különböző eseményeit.

A rendezvényt 2021.09.11-én tartottuk, melynek fővédnöke Béni Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal vezetője volt. Megnyitó
beszédében kiemelte a társadalmi szolidaritás, a hátrányokkal küzdők megsegítésének fontosságát.

Most rajtunk volt a sor, mi kértük a támogatást és nagy örömünkre nagyon sokan támogatták a kezdeményezésünket.
Ennek köszönhetően jelenleg a kirándulás megszervezése és lebonyolítása a feladatunk.
„Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek!”
Tudósító: Pepó Jánosné mb. intézményvezető

PILLANATKÉPEK A MAGYARBÁNHEGYESI CORVIN
TAEKWON-DO KLUB ÉLETÉBŐL
1. Az idei évben – a nehéz körülmények ellenére folytattuk az edzésmunkát,
betartva az előírt egészségügyi biztonsági rendszabályokat. Igazolt versenyzőink a
rendszeresen készültek, hiszen övvizsgák,
válogatók és tavasszal a hagyományos
Nemzetek Kupája várt ránk, amely azonban sajnos elmaradt. Végül sikerült az
övvizsgát megszerveznünk, sportolóink
kemény megmérettetésen léptek magasabb övfokozatra.
2. A másik nagy kihívás a válogatott
versenyzőink előtt állt, az első félévben
folyamatosan zajlottak versenyszámonként a válogatók. Szövetségi kapitányunk
nagyon kemény feltételeket szabott a
spanyolországi EB-re utazó keretbe kerüléshez. Négyen kerültek be a tágabb keretbe, de két versenyzőnk betegség miatt

(posztCovid-tünetek) – noha teljesíteni
tudták az előírt szintet – nem vállalhatták
a rendkívül megterhelő edzésmunkát.
Így ketten vágtak neki a nagy kihívásnak:
Barta Dorina ifjúsági női erőtörés, Priskin
Ferenc felnőtt férfi speciáltechnikai törés
kategóriában.

3. 2021. június 5-én újabb fekete öves
sportolóval gyarapodott a klub: Priskin
Ferenc sikeresen vizsgázott 1. dan övfokozatra. Gratulálunk!
4. Míg a nyári szünet általában a pihenés,
a nyaralás időszaka, nálunk az élet nem
állt meg! Válogatott aspiránsaink tovább
folytatták a felkészülést, amelynek része
volt az egy hetes balatonlellei válogatott
edzőtábor is. A napi 2-3 edzés nagyszerű
technikai és fizikai útravalót adott a további edzésmunka itthoni folytatásához.
A szövetségi kapitány itt jelölte ki az
utazó keretet, amelybe nagy örömünkre
mindkét Corvin-versenyző – Barta Dorina
és Priskin Ferenc is bekerült, Tamás József
mester pedig edzőként utazhat a csapattal La Nuciába!
5. Szeptember elsején megkezdődtek a
rendszeres egyesületi edzések, várjuk kezdő, újrakezdő sportolóinkat, versenyzőinket, életkortól függetlenül! Időpontok:
szerda, péntek – 17.00-19.00.
6. 2021. szeptember negyedikén rendkívül sikeres, családi sportnappal egybekötött közgyűlést tartott egyesületünk,

amelyen az elnökség szakmai és pénzügyi beszámolójára, alapszabály módosításra, vezetőségválasztásra került sor.
A közgyűlés öt év időtartamra egyhangú
szavazással a Magyarbánhegyesi Corvin
Taekwon-do Klub elnökévé választotta
Tamás József V. dan nemzetközi mestert,
titkárnak Süli Ferenc I. dan mestert, pénztárosnak Kiss Évát. Megválasztotta a közgyűlés a felügyelő bizottság és a fegyelmi
bizottság tagjait is.
7. A Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub közgyűlése az egyesület
érdekében végzett kiemelkedő munkájáért a „Tiszteletbeli tag” kitüntető címet
adományozta: Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester, Dr. Szikszai József háziorvos, sportorvos, Tóthné Gazdag Júlia,
Stefanideszné Berek Jolán, Stefanidesz
Attila, Oravecz Vilmosné, Oravecz Vilmos
támogatók, Krajcsi-Oravecz Diána 1. dan,
Európa bajnok, Dudaszeg Márk 1. dan
nemzetközi kupagyőztes, és Saicz Tímea
1. gup magyar bajnoki ezüstérmes részére. Szeretettel gratulálunk, és köszönjük
áldozatos munkájukat.
Tisztelettel: Tamás József
V. dan nemzetközi mester, egyesületi elnök
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