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2015. 08. 07. Péntek
16:00.
Ünnepi felvonulás Csorvás Város Fúvószenekara és 		
Majorette csoportja, valamint jelmezesek és a 		
Lovas szakosztály részvételével
16:20.
Fesztivál megnyitó. Megnyitót mond: dr. Nagy Béla 		
György, polgármester
16:30.
Csorvási majorette csoport fellépése
17.30-17.50.
Magyarországi Románok Hagyományőrző
		
Táncegyüttesének Ifjúsági Tagozata
18.10-19.00.
Dykyta Néptánc Együttes, Csehország, Koderki
		
Gyermek Néptánc Együttes, Lengyelország
19.30-21.00.
Score együttes koncertje
22.00-24:00.
Republic együttes koncertje
2015.08.08. Szombat
9.00-18.00.
Íjász bemutató (íjászat gyakorlása, 			
		
kipróbálása a látogatók részére)
9:00-12:00.
Dinnye lovagi torna
12:00-14:00.
Jó ebédhez szól a nóta (a jó hangulatot Láda 		
		Mihály biztosítja)
14:00-15:00.
Eredményhirdetés
15.00-16.00.
Jarina néptánccsoport fellépése /Szlovák 		
		Nemzetiségi Önkormányzat/
16.00-16.20.
Acid Jazz Alapfokú Művészeti Iskola
Moderntánc műsora    
16.30-17.15.
Taekwon-do bemutató
17.30-18.15.
Roveredo in Piano Fúvószenekar - Olaszország
18.30-19.10.
Biołodunajcanie Gyermek Néptáncegyüttes 		Lengyelország
20.00-21.00.
Reláció együttes koncertje
22:00-24.00.
Express együttes koncertje
2015.08.09 Vasárnap
10:00-12:00.
Gyermek műsor: Portéka színpad: A nagy
		
magrabló
14:00-15:00.
Con Moto Qvartett zenekar
15:00-15.20.
No Comment Dance moderntánccsoport 		
		fellépése
15:30-16.00.
Dolce Dance Tánciskola bemutatója
16.00-17.00.
Tóth Éva és Leblanc Győző  operett és Magyar nóta
17:30 -18:30.
Dirty Slippers együttes koncertje
19.30-21.00.
Deák- Bill Gyula koncertje
22.00-23:30.
Neoton együttes koncertje

Játékos vetélkedők
Helyszín: Kossuth tér
1.
helyszín: DINNYEPAKOLÓ VERSENY
Feladat: időre 20 db dinnye megadott távolságra
való áthordása, felpakolása utánfutóra, és vissza.
Egyszerre maximum 2db dinnye vihető. Minden
összetört dinnye plusz 10 másodpercet jelent.
2.
helyszín: DINNYEDOBOZOLÓ VERSENY
Feladat: időre, raklapra, öt dobozba 30 db
dinnyét kell elhelyezni. Minden összetört dinnye
plusz 10 másodpercet jelent.
3.
helyszín: DINNYEEVŐ VERSENY
Feladat: időre egy–egy negyed dinnyét
kell asztalról, hátratett késszel megenni. A
csoportonkénti győztesek külön lesznek díjazva.
4.
helyszín: DINNYESACCOLÓ VERSENY
Feladat: ki tudja legpontosabban megsaccolni
egy adott dinnye súlyát?
5.
helyszín: ZSONGLŐR VERSENY
Feladat: a versenyzőknek padon és billenő pallón
kell egyensúlyozniuk a vállukon átvetett
rúddal időre, melynek két végén egy-egy vödörbe
dinnye van.
A versenyszámokat ebben az évben is külön hirdetjük meg
a 14 éven aluli és 14 éven felüli korosztálynak.
A felnőtt Dinnyelovagrendért a következő
versenyszámokban kell részt venni: dinnyepakoló,
dinnyeevő, dinnyesaccoló, zsonglőr, dinnyedobozoló.
A gyerekek részére a Békés Megyei Hírlap által
alapított „KISDINNYELOVAGREND”-ért, a következő
versenyszámokban kell részt venni: dinnyepakoló,
dinnyeevő, dinnyesaccoló, zsonglőr verseny. a
versenyszámok összetett győztesét Dinnyelovaggá ütik.

Felkérés támogatásra!

Kérjük a lakosságot, vállalkozókat, hogy anyagi
lehetőségeikhez képest szíveskedjenek támogatni a
Dinnyefesztivált!
Kulturális célú felajánlásaikat számla ellenében a
Művelődési Ház irodájában tehetik meg.
A Dinnyefesztivál sikere érdekében segítségüket előre is
köszönjük!
Farkas Gyula, közművelődési részegység vezető

július

Tisztelt Sportbarátok, tisztelt Medgyesegyháziak!
Amikor 2013 nyarán páran úgy gondoltuk, hogy újra kellene indítani a labdarúgó szakosztályt és ebben partner volt
az akkori városvezetés is, Ruck Márton, polgármester úrral
hosszú távú terveket szövögettünk.

kívántuk felhasználni, hogy megtudjuk van- e létjogosultsága
városunkban a labdarúgásnak. Az első év bebizonyította,
hogy igen.
A hosszú távú terveink között szerepelt az első osztályváltás,
amire két évet adtunk magunknak.
Terveink és reményeink szerint azon kezdtünk el A második évben az új városvezetés támogatását is élvezve
dolgozni, hogy visszavezessük városunk labdarúgását a Dr. Nagy Béla, polgármester úr és városunk képviselői is bizmegye legmagasabb osztályába, ahol évtizedeket töltött. tosítottak a támogatásukról. Hosszú rögös utat bejárva 2015.
Méltatlannak gondoltuk a jelenlegi helyzetet. Az első évet arra 06. 20-án a csapat kivívta a Megyi II. osztályú tagságát.

A munkánk nem csak a felnőttekről szól nagyon sok nagyon tehetséges labdarúgó palánta van városunkban akire lehet
építeni a jövőt . Nagyon szép sikert ért el U-17-es csapatunk aki csoportjában a második helyet szerezte meg.

Ezúton is szeretném megköszönni a támogatást Medgyesegyháza Város vezetésének és támogatóinknak!
Külön köszönetemet szeretném kifejezni szurkolóinknak, akik minden mérkőzésen jelen voltak legyen az, hazai vagy vidéki.
Támogatásukra a jövőben is számítunk!
Sportbaráti tisztelettel: Uhrin Pál

július
„KÉSZ” INFORMÁCIÓK A JÚNIUSI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL
A KÉSZ Kft. ügyvezetője, lakossági tájékoztatásként adja közre a legutóbbi képviselőtestületi
ülésre készült előterjesztést változatlan tartalommal.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő- testület!
A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-nél az ügyvezető
váltás után, mint a Kft. új Ügyvezetője 2014.december 12én írásban, dokumentumokkal (kimutatások) alátámasztva
tájékoztattam a Polgármester Urat és a Képviselő – testületet a KÉSZ Kft-nél az ügyvezető feladatkör átvétele után
a Kft-nél feltárt, rendkívül aggasztó gazdasági helyzetről.
Ebben a tájékoztatásban már akkor jeleztem, hogy ebben a
működési formában a Kft. további működési, működtetési
fedezetét nem látom biztosítottnak, mivel az előző vezetés
által vállalt kötelezettségeknek, a hátramaradt kifizetetlen
számlákra nem volt fedezet.
A 2014. december 12-én keltezett tájékoztatóban közöltem átadás-átvételkor a bankszámla egyenlegeket. A bankszámla
egyenlege:
- 8. 476. 602.-Ft volt, tehát a rendelkezésre álló folyószámlahitel teljes összegben ki volt merítve,
0 Ft volt a rendelkezésre álló összeg. A Kábel Tv és Internet
bankszámlán: 7. 199.-Ft állt rendelkezésre.
A Kábel Tv és Internet kintlévősége 2014. november 30.-i
állapot szerint 3. 600.000.-Ft volt.
Az alábbiakban a Polgármester Úr és a Képviselő-testület
tagjainak előterjesztéssel élek a 2014. december 12.-i tájékoztatóban leírtak alapján, valamint azt kiegészítve.
2014. év 08 hótól – 11 havi teljesítésű 2014.december 1-én
fennálló és december 1-én ki nem egyenlített szállítói
tartozások (08.havi és 11.havi teljesítésű számlák) összege:
7.122.297.-Ft (kimutatás mellékelve).
2014. 10 havi- 12. havi teljesítésű december 31.-én fennálló
és december 31.-én ki nem egyenlített szállítói tartozások (10 havi és 12. havi teljesítésű számlák) összege: 9. 503.
801.-Ft (kimutatás mellékelve).
Összességében 2014. december 31.-ig fennálló szállítói
kötelezettség: (08. hótól – 12 hó teljesítésű) számlatartozások összege: 16.626.098.-Ft. Ebből a ki nem fizetett
16.626.098.-Ft-ból, 14.655.000.-Ft-ra az előző vezetés vállalt kötelezettséget. A 2014. 08-11 havi teljesítésű
december hóban kiegyenlített számlatartozások összege:5.879.586.-Ft. A 2014. 10-12 havi teljesítésű január hóban kiegyenlített számlatartozások összege: 10.634.371.-Ft.
A 2014.10-11 havi teljesítésű február hóban kiegyenlített
számlatartozások összege: 112.141.-Ft.
A KÉSZ Kft részére 2014. december 30.-án utalt az Önkormányzat 9.200.000.-Ft összegű működési támogatást,
ami a 8.500.000.-Ft folyószámlahitel keret - ami november 30.-án teljes mértékben fel volt használva - feltöltésére volt fedezet, amit 2014.december 31.-ig kötelező
volt feltölteni, visszafizetni. Ugyanis a KÉSZ Kft. előző
vezetése a fentiekben részletezett görgetett kiegyenlítetlen számlák mellett, 8 500 000 Ft. folyószámla hitelkeretet is felhasználta.
A 2014. év 8 hó – 12 hó teljesítésű lejárt fizetési határidejű
és ki nem egyenlített számlákból a 2015. évben pénzügyileg kifizetett összeg: 10. 746.512.-Ft.

A KÉSZ Kft. a 2014. évről áthozott, az előző vezetés által vállalt
kötelezettségek után lejárt határidejű kifizetetlen számlákra a fedezetet nem kapta meg a fenntartó Önkormányzattól, így a 2015.
évre a feladat ellátáshoz megítélt működési támogatás összegéből
kellett az áthozott számlatartozásokat kifizetni, ami veszélyezteti
az aktuális év 2015.évi működési számláinak a finanszírozását.
A fent bemutatott és levezetett összetevőkből adódóan görgeti
maga előtt az áthozott adósságot a KÉSZ Kft.
Kérem a Képviselő – testület döntését abban, hogy a 2014.évről áthozott, jellemzően az előző vezetés által vállalt kötelezettségek után kifizetetlen szállítói kötelezettségeket, amit 2015.
évben január-február hóban pénzügyileg kiegyenlített a Kft
10.746.512.- ft összegben (az ez évi működési támogatása terhére) hogy a Képviselő – testület hozzájárul, hogy a KÉSZ Kft.
részére finanszírozza.
Kérem a Képviselő – testület döntését abban is, hogy a törvény általi kötelezettségből adódóan a törzstőkét további
2.500.000.-Ft-al megemeli.
Medgyesegyháza. 2015. június 25.
Tisztelettel: Szabó Istvánné,
KÉSZ Nonprofit Kft., Ügyvezető
Jegyzőkönyvi kivonatok az előterjesztéshez kapcsolódóan a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
131/2015.(VI.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete álláspontja a benyújtott dokumentációk alapján az, hogy
a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. a kialakult pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel a jelenlegi formájában
fenntarthatatlan.
134/2015.(VI.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. részére 10 746 512 Ft működési támogatást biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék keret
terhére, ebből 2015. július 20. napjáig 1 300 000 Ft összeget. A
fennmaradó összeget ütemezetten biztosítja a Kft. részére.
135/2015.(VI.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ
Nonprofit Kft.-vel kötött feladatellátási szerződésben szereplő tevékenységeket vizsgálja felül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, a pénzügyi vezetőt, valamint az
ügyvezetőt, hogy tegyenek javaslatot az egyes feladatkörök más
formában történő ellátására.
136/2015.(VI.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft-t jogutód nélkül meg kívánja szünteti, és a végelszámolási eljárást megindítja.
A végelszámoló személyéről a későbbiekben fog döntést hozni.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

július

Tisztelt medgyesegyházi Polgárok!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2015. március 05-től lépett hatályba, ezzel egyidejűleg
megváltozott a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetésére vonatkozó szabályozás. A belterületi
ingatlanok vonatkozásában, azok használata során keletkezett hulladékok szabadtéri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha a település
képviselő-testülete ezt rendeletben szabályozta.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint elkészült az alábbi, az avar és kerti hulladék égetésének főbb szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 11/2015. (VII. 02.)
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetésének szabályairól
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet- Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó
olyan helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, ezzel elősegítve a környezet és levegő
tisztaságának és a lakosság egészségének a védelmét.
(1)
A rendelet területi hatálya Medgyesegyháza város közigazgatási területére terjed ki.
(2)
A rendelet személyi hatálya Medgyesegyháza város közigazgatási területén élő és tevékenykedő természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § - E rendelet alkalmazásában:
a) Avar és kerti hulladék: ingatlan (ide értve a közterületeket is)
tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszalék, nyesedék, gyökér,
egyéb növényi maradványok);
b) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása;
c) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség,
aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.
II. Fejezet- Részletes rendelkezések
1. Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
3. § (1) Az ingatlanon keletkező kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) Az égetés során helyben (telken belül, illetve az azt határoló
közterületen) keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg.
(3) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Avart és a
helyben keletkezett szerves kerti hulladékot az ingatlantulajdonos
csak a saját telkén égetheti.
(4) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék
illetve ezek maradékai) nem égethető.
2.Az égetés szabályai
4. § (1) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése az év során március 1. és május 31. között, valamint szeptember 1. és november
30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnap kivételével naponta
14.00 óra és 20.00 óra közötti időszakban engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető. Amennyiben
az égetéssel járó füst, bűz és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
(3) Az égetés csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és telken belül, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és
a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett történhet.
(4) Közterületen, utak mentén avar és kerti hulladék égetése tilos.
(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(6) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
(7) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin,
gázolaj, stb.) nem alkalmazható
(8) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést
végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani amelyekkel a tűz
eloltható. Ezen felül olyan kéziszerszámot (lapát, ásó, villa) melyekkel a tűz esetleges terjedése megakadályozható.
(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűn elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
(10) Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvoda,
bölcsőde, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény nyitvatartási ideje alatt, valamint az egyházi és vallási
rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
5. § (1) A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan kis adagokban történhet.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
(4) Az égetést azonnal be kell fejezni, ha a füstképződés veszélyeztetné lakókörnyezetet, vagy a közúti forgalmat.
(5) A kerti hulladék égetése során, az égetésre vonatkozó, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat kötelezően
be kell tartani.
6. § A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
3. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
7. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás,
amely e rendelet 3 – 6. §-aiban foglalt rendelkezéseket megsérti.
Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, így betartását
vagy betartatását elmulasztja, közigazgatási bírsággal sújtható.
(1)
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.
(2)
Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
III. Fejezet- Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Záradék: a rendelet kihirdetése 2015. július 02. napján megtörtént.
dr. Nagy Béla György, polgármester
dr. Kormányos László, jegyző

július
2015. július 01-től alkalmazott
terembérleti díjak, jegyárak, hirdetési díjak

Nagyterem
Klubterem
Aula		

Művelődési ház
9 000 Ft/óra
4 000 Ft/óra
5 000 Ft/óra

2 óra használat után minden megkezdett órára 50 % pótdíjat számolunk fel

Sportcsarnok
Csarnok		
5 000 Ft/óra
Konditerem 300 Ft/alkalom
Havi bérlet
2 000 Ft/hó
Uszoda jegyárak
Felnőtt jegy 1000 Ft/alkalom
Diákjegy
700 Ft/alkalom
Havi bérlet Felnőtt 8000 Ft, Gyerek 5000 Ft
Kábeltévé hirdetés
Orosháza körzetben 300 Ft/nap
Helyi csatornán 200 Ft/nap
1/8 oldal		
1/4 oldal		
1/2 oldal		
1/1 oldal		

Újsághirdetés
2500 Ft
5000 Ft
10000 Ft
20000 Ft

Az árak az Áfa-t tartalmazzák.
Szabó Istvánné, ügyvezető

ÉRTESÍTÉS VASÚTI ÁTJÁRÓ TELJES
LEZÁRÁSÁRÓL
2015. július 13-án (hétfő) 7.00 órától – 2015. július 17-én
(péntek) 17.00 óráig a MÁV felújítási munkát végez a 4429
jelű, Kevermes-Medgyesegyháza-Orosháza országos összekötőút Medgyesegyházán lévő vasúti átjáróban.
Emiatt ezen időtartamban az átjáró teljes egészében lezárásra kerül.
A forgalom lebonyolítása és az átjárás az ún. „kissorompónál” (Zsilinszky utcánál) létesített ideiglenes átjárón, jelzőőrös irányítással váltakozó irányban kerül átvezetésre.
A hivatalos elkerülő út az ideiglenes forgalomszabályozás
szerint az Árpád utca Kossuth tér és Zsilinszky utca közötti
szakaszán lesz.
A MÁV tájékoztatása alapján a felújítási munkák megkövetelik a vasúti átjáró teljes pályás lezárását, illetve az előre való
ütemezés, szervezés, engedélyek miatt kizárólag a megjelölt
időpontban szükséges és lehetséges a felújítás.
Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét, a közlekedés során fokozott figyelmét a közúti gépjármű és gyalogos
forgalomban az útzár idejére.
Polgármesteri Hivatal

MEDGYESEGYHÁZA POLGÁRMESTERÉTŐL

FELHÍVÁS

Értesítem az érdeklődő vállalkozásokat, hogy megjelent illetve rövidesen megjelennek a GINOP-1.3.1-15
jelű, Mikro-, Kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása, a GINOP 1.2.1-15 jelű, Mikro-,
kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése,
valamint a GINOP 1.2.2-15 jelű, Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása elnevezésű pályázatok.
Sikeres pályázat esetén a vállalkozások jelentős összegű és támogatási intenzitású, - akár a teljes beruházási költség 70 %-át is elérő
- vissza nem térítendő támogatásokhoz juthatnak.
Bővebb információ kérhető:
dr. Nagy Béla György, tel: +36309289165,
e-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu.
Kraller József, tel: +36306351582,
e-mail: kraller.jozsef@projektfelugyelet.hu
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

TARTANAK AZ IVÓVÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ PROGRAM MUNKÁLATAI
Teljes erőbedobással zajlanak a próbaüzemi munkálatok a KEOP1.3.0/09-11-2011-0014. számú ivóvízminőség-javító program keretein
belül Medgyesegyházán, mellyel az Unió által előírt határértékek elérése a cél.
A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás egyik településén, a közigazgatásilag Medgyesegyházához tartozó László-telepen
kiépült az egészséges vízellátást biztosító távvezeték, ami azt jelenti,
hogy Medgyesegyházáról a megtisztított, ivóvíz új távvezetéken jut el
László-telepre.
Bánkúton az egészséges ivóvízellátás érdekében új kút került megfúrásra, majd azt az újonnan beüzemelt konténeres víztisztító fogja tovább
tisztítani, amelynek eredményeként a víz az unió által előírt határérték
alá kerül. Az ivóvíz az arzén és a nitrát (az Uniós szabványhoz képest)
magasabb értéke miatt szükséges a víz tisztítása. A beruházás kapcsán
által a város ivóvize elérheti az Unió által megszabott határértéket, illetve
a lakosok is tapasztalhatják a pozitív változásokat: tisztább, egészségesebb ivóvizet fogyaszthatnak.
A munkálatok során új kutakat fúrtak, mely kapcsán a víz tisztítását egy
konténeres tisztítóberendezés biztosítja, mely kivonja a megengedett
határérték feletti káros anyagokat a kitermelt vízből. Emellett bővítették vízkezelő épületet. A pályázat keretében a hálózati rekonstrukciót
is elvégezték annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítsa a lakosság számára a tisztított, minél egészségesebb ivóvizet, biztosítva ezzel
az egészségük megóvását. Emellett ez a beruházás jelentősen növeli a
vízszolgáltatás hatékonyságát. A próbaüzem folyamatban van, a kezelés
utáni vízminták jó paramétereket mutatnak. Minőségi változás a korábbiakhoz képest, hogy László-telepre is eljut ezzel a vezetékes ivóvíz. A
projekt várhatóan nyár közepére fog befejeződni.
Információ: ivoviz.
ujkigyos.hu

július
A Schéner Mihály Általános Iskola 51 diákja és 6 pedagógus utazhatott el június 03-05 között a „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című
pályázat keretén belül Horvátországba és Szerbiába.

július

ISMERD MEG JOBBAN AZ EURÓPAI UNIÓ-T!
Június 9-én tartotta meg a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány az „ Ismerd meg jobban az Európai Uniót!” elnevezésű
versenyének döntőjét. A döntőbe 8 csapat jutott, ők teljesítették legjobban az előzetes 3 forduló versenyfeladatait. A végső
megmérettetésen minden csapat bemutatta az általa készített ételt, s játékos feladatok sora várt a csapatokra. Volt puzzle,
activity, plakátkészítés, de minden csapat készített prezentációt az EU valamely országáról, történetéről vagy eredményéről.
Az eredmény: I. Héja Natali Zoé, Lehoczki Réka, Marosi Krisztina (8. a), II. Dragujlov Lili, Krajcsi Izabella, Sajben
Dóra ( 5.b ), II. Nagy Nóra, Széll Korina, Szekeres Kata (7.a)
GRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK!

A HAT-14-01-0549 számú projekt célja Szlavónia és Bácska magyar emlékeinek megismerése. Az utazás
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával jött létre. A kirándulás
alkalmával tanulóink bővebb ismereteket szereztek a határon túl élő magyarság életéről, szokásairól, hagyományairól,
növény- és állatvilágáról. Az útvonal Pélmonostor, Bellye, Eszék, Kopács, Kórógy, Gyakovó, Laskó, Vukovár, Újlak,
Futak, Szabadka volt.
Történelmi és irodalmi emlékhelyek felkeresése mellett a Nemzeti Összetartozás Napjáról és a dél-szláv háborúban elesettekről is megemlékeztek a résztvevők.
A gyermekek és felnőttek számára is felejthetetlen élményeket adott ez a három nap!
								
Vermes Rita, intézményvezető

Nebulókért 10 próba
Alapítványunk 2014 őszén hirdette meg a “Nebulókért” 10 próba elnevezésű versenyét, melynek célja mozgásprogramok
által az egészséges életmód népszerűsítése. Emellett a családok együttlétére, baráti kapcsolatok ápolására is jó lehetőséget biztosítottak e megmozdulások.
2015. június 12-én, iskolagyűlésen hirdettük ki a verseny győzteseit.
17 gyermek teljesített 6 próbát, ők tárgyjutalomban részesültek. A jutalmakat, Rubik kockás termékeket,
a
Globál Zrt Szentesi Áruházától kaptuk. Köszönet érte Liker Csaba Igazgató Úrnak.
5 gyermek 7 próbát teljesített. Közülük Oláh Szandra 3.b osztályos tanuló 1 hetes Bánkúti táborozást nyert .A többiek
( Füri Fiorella, Krisztof Petra, Liphay Laura, Máté Kata Panna) pizza utalványt kaptak.
Gratulálunk a nyerteseknek! Terveink szerint a “Nebulókért” 10 próba versenyt , kicsit átalakítva a teljesíthető próbákat,
a jövő tanévben is meghirdetjük!

PET- PALACK és ALU –DOBOZ GYŰJTÉS
NINCS MEGÁLLÁS!
Továbbra is folytatjuk a PET palackok és az alumínium ITALOS dobozok gyűjtését. Kérünk mindenkit, hogy senki ne dobja
vagy égesse el, hanem zsákokba gyűjtve hozza el a Jókai utcai iskola épületéhez, ahol egész nyáron is folyamatosan lerakható a pincelejáró mellett.

FONTOS! CSAK ALUMÍNIUM ITALOS DOBOZOKAT GYŰJTÜNK,
KONZERVES DOBOZOKAT NEM!
Köszönjük!

Krajcsi Izabella, Sajben Dóra, Dragujlov Lili, Héja Natali Zoé, Lehoczki Réka, Marosi Krisztina, Széll Korina, Szekeres
Kata, Nagy Nóra és a zsűri
Köszönjük a verseny előkészítésében és lebonyolításában
résztvevők munkáját:
- Pataky László tanár bácsinak a feladatokat, az értékelést és
a verseny lebonyolítást,
- Nagyné Sebó Éva tanár néninek és Ferenczi Gábor tanár
bácsinak az ételeket,
- Bánki András, tankerületi igazgató úrnak, Vermes Rita,
igazgató néninek, Nagyné Papp Erika, tanintézmény

vezetőnek és Nagy Gabriella, igazgatóhelyettesnek a
zsűriben végzett munkáját,
- A Civilek Házának, hogy helyet adott a rendezvény
színvonalas lebonyolításához,
- Dr. Nagy Béla György, polgármester úrnak és dr.
Kormányos László, jegyző úrnak, hogy megtisztelték
jelenlétükkel rendezvényünket.
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Végre itt a nyári szünet!

Keressünk életkorának, érdeklődési körének megfelelő
könyvet.
Ha egyelőre lassabban olvas, hamar elfárad, olvashatunk
felváltva is. Egyik szakaszt ő, másikat a szülő. Természetesen,
ahogy ügyesedik, úgy válthatunk oldalanként is.
Ez azért is szokott működni, mert a szülővel való közös
együttlét a legnagyobb öröm a gyermeknek.
A lényeg az írás-, olvasási kedv megőrzése. Semmiképpen
se szóljunk rá, ha a naplójának külalakra nem olyan
szép, hiszen minél többet ír, a külalak annál jobb lesz.
Őrizzük meg a kedvét!
A medgyesegyházi Schéner iskola honlapján is található
kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke. Többek között
például ötödikeseknek Csukás István: Keménykalap és
krumpliorr, hatodikosoknak Thomas Brezina: Hogyan
változtassuk békává a tesónkat?, hetedikeseknek
Saint-Exupery: A kis herceg, míg nyolcadikosoknak J. K.
Rowling: Harry Potter-könyveit ajánlják a pedagógusok.

Forrás: http://www.harmonet.hu/ Farkas Eszter

A gyermekek megkapták a bizonyítványokat, hivatalosan is nyári
szünet van. Most egy kicsit hagyjuk őket pihenni, hiszen erre az
időre már elfáradnak, ne nyüstöljük őket agyon. Ezt mondja az
egyik énem, az anyuka. A másik, a fejlesztő pedig azt gondolja,
hogy az elsős, másodikos gyermekekkel érdemes naponta olvasni,
írni egy kicsit, hogy ne essenek ki a gyakorlatból.
Sok gyermeknél előfordul, hogy két hónap kihagyás után
visszaesik a tempó, valamint a betűk ismerete is. Ahhoz,
hogy a gyermeknek ne tanulás, nyűg legyen ez a napi
olvasás, írás találjunk ki valamilyen jópofa dolgot,
amit a gyermek szívesen csinál. Például írjon naplót.
Ezt általában szívesen megteszik, nem kell napi pár
sornál több a nap legjobb eseményét lejegyezni,
viszont hatalmas élmény lesz néhány év múlva újra
elolvasni.

július
Köszönet az
egészségügyi dolgozóknak
Július 1. napja 1992. óta a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Semmelweis Ignác magyar orvos
1918.-ban ezen a napon született. Születésnapját az
Országgyűlés 1992. márciusában ünnepnappá nyilvánította.
Azóta, országszerte ezen a napon méltatjuk az egészségügyi dolgozók munkáját, kitartását, elhivatottságát, azt hogy a sokasodó feladatok ellenére, állhatatosan, lelkiismeretesen a betegek érdekeit szem előtt
tartva végzik munkájukat.
Településünk egészségügyi szolgáltatásaiban dolgozó
orvosokat, asszisztenseket, és védőnőket, valamint a
korábban egészségügyben dolgozó nyugdíjasokat Dr.
Nagy Béla, polgármester köszöntötte Semmelweis
nap alkalmából.

Munkájukat, kitartásukat apró ajándékkal és megvendégeléssel köszönte meg.

KEDVES GYEREKEK!
A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az elmúlt
évekhez hasonlóan, 2015. nyarán is gyermekprogramokat szervez a településen élő gyermekek részére. A szórakozni vágyó gyermekeket az alábbi programokkal várjuk:
2015. 06. 25. 9:30 órától 12:00 óráig
Sportnap, a végén meglepetés
2015. 07. 02. 9:00 órától 12:00 óráig
Játszóház, a végén meglepetéssel
2015. 07. 09. 8:30 órától 12:00 óráig
Kirándulás Nagykamarásra,
Falumúzeum megtekintése
2015. 07. 16. 8:30 órától 12:00 óráig
Kirándulás Almáskamarásra, kemencében sütés
2015. 07. 23. 8:30 órától 12:00 óráig
Kirándulás Nagykamarásra, csónakázás
2015. 07. 30. 9:30 órától 12:00 óráig
Sportnap, a végén meglepetés
2015. 08. 06. 9:30 órától 12:00 óráig
Játékos vetélkedő, a végén meglepetés
2015. 08. 13. 9:00 órától 15:00 óráig
kirándulás Bánkútra, bográcsozás
AMENNYIBEN PROGRAMJAINKKAL
FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET, AKKOR
A MEGADOTT IDŐPONTOK ELŐTT 15 PERCCEL
VÁRUNK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
IRODÁJÁBAN (LUTHER UTCA 1.), AHONNAN
KÖZÖSEN INDULUNK A PROGRAMOK
HELYSZÍNEIRE!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A GONDOZÁSI KÖZPONT DOLGOZÓI

Kitartásukat, hivatástudatukat megköszönve munkájukhoz, erőt, kitartást, és céljaik megvalósításához
sok sikert kívánunk.
Mészárosné Hrubák Mária
Intézményvezető

A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
2015. augusztus 25.-én (kedden) kirándulást szervez Szarvasra.
Program: Arborétum, Mini Magyarország, hajókázás, közös
ebéd, Erzsébet liget…
Részvételi díj: 4000 Ft/ fő, mely a fenti költségeket fedezi
utazással együtt.
Indulás: 25.-én 8:30 órakor a művelődési ház parkolójából.
Visszaindulás 17 óra körül.
Jelentkezés:az egyesület irodájában a részvételi díj egyidejű
befizetésével július 8., 15.,
augusztus 05. de. 9-11-ig
Szabó Györgyné, egyesületi elnök

Köszönjük!

Júniusi lapszámunkban olvasóink segítségét kértük egy évekkel ezelőtti
helyi újság felajánlásában, melyet egy medgyesi felmenőkkel büszkélkedő
hölgy szeretett volna családi gyűjteményükben látni. Gácsér Béláné
jóvoltából mindez sikerült. Köszönjük szépen!

július
AMI MASSZÍROZÁSSAL ORVOSOLHATÓ, AZT LÁSZLÓ FERENC MEGTESZI
Legalábbis mindent megpróbál elkövetni azért, hogy
vendégei teljes megelégedéssel távozzanak „kezeléseiről”. A több mint 4 évtizede szakmájában aktívan tevékenykedő gyógymasszőrt kunágotai otthonában, vállalkozása terepén interjúvoltam meg.
Igaz, ismertem őt már korábban is, - először idestova 20
éve találkoztunk, amikor a fővárosból az Alföldre költöztek- ezért tudtam, hogy humoros, könnyed hangvételű beszélgetésre számíthatok. Nem csalódtam. Rögtön
az alapkérdéssel indultunk:
- Miért épp masszőr lett?
- Rosszullátónak születtem, ezért nem lehettem vadászpilóta, bár ott is van vakrepülés- csapta le a labdát.
Több szakmát is kitanultam, amit az adottságaim megengedtek, kosárfonó népművész, telefonközpont-kezelő,
zongorahangoló, de kellett valami olyan is, amiből meg
lehet élni.
A híres ORFIBAN indult egy gyógymasszőrképzés kitűnő gyakorlati tereppel, amit elvégeztem, majd gyorsan
sikerült elhelyezkednem a budapesti Nyírő Gyula Kórházban. Idegosztályon dolgoztam, amit minden masszőrnek ajánlanék, mert ott szinte nincs amivel ne lehetne
találkozni!
Ráadásul egy olyan főorvos vezette az osztályt, aki
egyetemi tanár is volt és úgy tartotta a napi viziteket,
hogy a masszőrnek ugyanúgy kellett a betegek állapotáról referálni, mint az osztályos- vagy kezelőorvosnak.
Én abban a páréves időszakban sajátítottam el rengeteg
szakmai tudást!
Később a Fővárosi Fürdő Igazgatóság, majd a hévízi
bányászüdülő kötelékében tevékenykedtem, de mellette
egyre nőtt a magánmegkeresések száma, míg végül csak
a vállalkozás maradt.
- Világváros után, egy dél-békési községben milyen
volt itt a saját utat járni?
- Az első vendég egy héten belül megjelent, ami jó jelnek
bizonyult. Jöttek sorra a jelentkezők, de ezalatt a közel
20 esztendő alatt volt 8 olyan évem, amikor munkahelyet is kellett keresnem, Mezőkovácsházán a Vis Medica
kft-nél dolgoztam. Néhány éve azonban, már csak itthon
masszírozok, szerencsére sok az igény a környékről is.
- Mi az, amit el lehet árulni a vendégkörről?
- Gyermekektől, nyugdíjasokig, férfiak és nők vegyesen
járnak hozzám.
Maximálisan alkalmazkodom az igényekhez, aki frissítő
masszázst akar, azt kap, aki részmasszázst igényel, abban részesítem, akiket hát-, gerinc-, végtag fájdalmaik
hoznak ide, azt próbálom enyhíteni, aki tangentor használatot kér, annak is teljesül az óhaja.
Fogadok túl korán és túl későn jövőket is.

MASSZÁZS-A TEST SZOLGÁLATÁRA
KUNÁGOTA, Bethlen u. 76. sz.
Üdvözlöm! László Ferenc,
45 éves széleskörű szakmai gyakorlattal bíró
gyógymasszőr vagyok.

SZOLGÁLTATÁSAIM
- Gyógymasszázs
- Frissítő masszázs
- Fizikoterápiás kezelések
BEJELENTKEZÉS
Tel.: +36/70 -3132862,06-68 430 686
email:lafegym@gmail.com
Nyitott vagyok az emberekre, de a szakma dolgaira is.
Számos képzést sajátítottam el az idők során, ami a
masszázshoz köthető és valamennyi kérhető ma is. Többek között végzek krioterápiát (hidegterápiás kezelés),
manuális nyirokdrenázst, jártas vagyok a reflexológiában, életviteli tanácsadásokat nyújtok és természetgyógyászkodom - sorolta Ferenc, aki nem rest önzetlenül
sem segíteni.
Legutóbb, és már nem először a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaratonon önkénteskedett, a medgyesegyházai pihenőhelyen gyúrta, frissítette a sportolókat.
Miért is? Mert szereti az embereket. Életfelfogása szerint Ő a masszázzsal mindent megtesz, amit csak lehet!
Baukó Ildikó

július
Elköszön a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója...
TISZTELT MEDGYESEGYHÁZAI ÉS BÁNKÚTI POLGÁROK!
Öt éve és 8 hónapja annak, amikor a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. vezetésével megbízott a tulajdonos önkormányzat. Úgy tűnik mintha tegnap lett volna és a megbízás 2015. június 30-án immár lejárt, távozok. Talán a sors
fintora, hogy a társaság fő tevékenysége is velem közel egy időben „távozott” Gyulára. Nagyon nehéz az ennyi idő alatt
történtekről röviden, célratörően és csak a legfontosabbak megemlítésével számot adni. Én most mégis megkísérelem.
Úgy kezdődött, hogy megismerkedtem a kollégáimmal, majd
számba vettem a rendszerek állapotát – kiépítettség, állag – ezt
követően, pedig megfogalmaztam a koncepciót és kidolgoztam
a stratégiát. Mindezt folyamatában egyeztettem a mindenkori
városvezetéssel és – a szakmai kompetenciák megtartásával –
igyekeztem figyelembe venni az Ő kéréseiket, elképzeléseiket is.
Célom az volt, hogy minél hamarabb megismerjem a településen
élők, dolgozók elvárásait, „feltérképezzem” a város közösségének hangulatát, segítőkészségét. „Megízleljem” az itteni miliőt.
Számomra kezdettől fogva evidencia volt, hogy a legfontosabb a
rendszerek – ivóvíz- és szennyvízhálózat, szennyvíztisztító-telep
– minél magasabb szakmai színvonalon történő, folyamatos üzemeltetése. Ennek megvalósítása mindenkor mindenekelőtt való volt.
Úgy gondolom, hogy mindezt sikerült megvalósítani még akkor
is, ha Bánkút vízellátásában – az ismert objektív körülmények,
anomáliák miatt – időnként akadtak problémák, kellemetlenségek. Ami a legfontosabb, hogy ezek jellemzően nem a mi mulasztásunk miatt következtek be. Mindig igyekeztünk preventív módon kezelni az egyes helyzeteket, ezáltal is csökkentve a havariák
számát és mértékét.
Medgyesegyházán sem az ivóvízellátás, sem a szennyvízelvezetés,
-tisztítás területén nem volt jelentősnek mondható havaria esemény,
a szennyvíztisztító-telep a mi hibánkból egy napot sem állt.
Mindent összevetve kijelenthetjük, hogy a nem éppen „fiatal” és
mondhatni, elhanyagolt rendszereket odafigyeléssel, a karbantartások ütemes elvégzésével, a preventív tevékenység megvalósításával sikerült javuló színvonalon, a fogyasztók döntő többségének
megelégedettségére folyamatosan üzemeltetnünk. Úgy gondolom, hogy a vízműves csapattól ez önmagában sem kis teljesítmény volt.
A településüzemeltetési feladatok végzése keretében sikerült a
város esztétikai összképén jelentősen javítani. Ma már több
mint 4 000 tő bokorrózsa ékíti a közterületeket és évente rendre kiültetésre került mintegy 10-12 000 tő egy, illetve kétnyári
virág is, a településen lakók örömére. A helybeliek mellett sok
idegen is dicsérő elismeréssel illette a látványt, a bekövetkezett
pozitív változásokat. Elindult a köztéri, immár elavult betonlábas padok cseréje, jelenleg cca. 25 db új, esztétikus pad nyújt
pihenési lehetőséget a település központi részein. A programot
folytatni kell! Jelentős mennyiségben kerültek kiültetésre fiatal
facsemeték (fenyő, berkenye, hárs, stb.), cserjék, melyek szintén üde színfoltjai a közterületeknek. Gondozásuk, esetleges
pótlásuk folyamatos feladat.
A maroknyi – átlagban 12 fős – vízműves csapatnak, kiegészülve a mindenkori közmunkásokkal, jutott kapacitása
arra is, hogy részt vállaljon a településen számos közösségi
tér átalakításában, felújításában, vagy akár létrehozásában

(pl. Művelődési-ház belső terei, filagóriák, stb.).
Oroszlánrészt vállaltunk a Gútáról kitelepíttek tiszteletére emelt
emlékmű megvalósításában, közreműködésünkkel került felállításra a település szülötte, Schéner Mihály festő- és szobrászművész egyik alkotása, valamint az Őt ábrázoló szobor is.
Sikerült jelentős mértékben javítani a település és településrész
gyalogos közlekedését szolgáló járdák állapotán (felújítás, újak
építése), számos utcabútort helyeztünk ki (padok, asztalok, szemeteskukák, virágoszlopok), ezáltal is elősegítve a közterületek
harmonikusabb megjelenítését.
Lehetőségeinken belül igyekeztünk az önkormányzati utak javításában, illetve javíttatásában is előrelépni. Bánkúton a Petőfi utca
egy szakaszán – Kossuth u.-Dózsa u. között – új burkolt utat készítettünk. Az önkormányzat hathatós segítségével létrehoztuk és
évek óta sikerrel üzemeltetjük a Termelői Piacot.
Mindenkor sikeres „háttérmunkát” végeztünk a városi rendezvények minél színvonalasabb megvalósításában.
Meg kell még említeni, hogy hosszú-hosszú „várakozás” után eljött a település számára mérföldkövet jelentő két nagyberuházás
megvalósításának ideje. 2014-ben elindult az Ivóvíz-minőség Javító Program, s vele szinte párhuzamosan a Szennyvízhálózat-fejlesztés IV. üteme. Amekkora öröm volt ez a település számára – és
itt nem az építés egyes, nagy lakossági türelmet igénylő kivitelezési fázisaira gondolok, hanem a befejezést követő hozadékukra
– olyan nagymérvű többletfeladatot hozott a vízműveseknek.
Kijelenthetem, – a beruházások közeli befejezése előtt – hogy sikeresen „kiszolgáltuk” mindkét programot a számtalan alapadat,
eredmény, szakvélemény biztosításával, az egyeztetés-sorozatokon való aktív részvétellel. Munkatársaim effektíve is részt vettek
a megvalósítás egyes fázisaiban.
A fentiekben a teljesség igénye nélkül felvillantott momentumok
kapcsán szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak volt kollégáimnak, munkatársaimnak, a mindenkori
önkormányzati vezetőknek, képviselő-testületek tagjainak, intézményvezetőknek, vállalkozóknak, közmunkásoknak és mindenkinek, akik hathatós közreműködése nélkül – ahogy mondani
szokás – mindez nem jöhetett volna létre.
Természetesen hálás szívvel mondok köszönetet valamennyi ügyfelünknek, partnerünknek is azért a sok türelemért, segítségért,
amellyel viszonyultak munkánkhoz és elismerték, támogatták a
mindenkori jobbító szándékunkat, tenniakarásunkat!
Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy az utamat végigjártam, a
vállalt munkát elvégeztem, szakmai hitemet megtartottam!
Mindenkor hálás szívvel fogok visszagondolni a Medgyesegyházán eltöltött időszakra, emlékezetemben megőrzöm a jó és igaz
embereket.
Tisztelettel: Nadabán János

július
Kovács Zoltán: „mindenki nagyon pozitívan áll hozzám”
forrás: http://www.ujpestfc.hu/hirek/hir

KAPUSUNK BESZÉLT BEILLESZKEDÉSÉNEK LÉPCSŐFOKAIRÓL
Kovács Zoltán, aki megjárta Ciprust és Romániát, idén nyártól az Újpest FC keretében már Magyarországon őrzi a hálót
lila-fehérben. Az edzőtábor előtt nem sok lehetőségünk volt megismerkedni Zoltánnal, ezért itt, Belgiumban invitáltuk meg, hogy egy
pár szó erejéig meséljen arról, hogyan érzi magát a csapatban.
„Legutóbb két edzés után még nehezen nyilatkoztam arról,
hogy milyen is az Újpest FC játékosának lenni, hiszen igen

rendben, sajnos nem így volt, így visszatekintve úgy érzem,
hogy nem feltétlen a legjobb döntés volt odaigazolni. Végül
az Újpest FC megkeresésére nagyon pozitívan reagáltam és
azonnal jöttem, hiszen egyrészt örültem, hogy visszatérhetek
Magyarországra, másrészt örültem annak, hogy egy nagyon
patinás klub játékosa lehetek.”
Zoltán természetesen azóta beilleszkedett a csapatba, Balajcza Szabolcs és Banai Dávid mellett napi szintű edzéseken
vesznek részt, az edzőtáborban, pedig két edzés várja a keret
tagjait, ami igencsak fárasztó, ugyanis jelenleg Belgiumban
is nyári meleg van.
„Kell az edzés, nagyon hiányzott már, de most itt az edzőtáborban bizony nem könnyű, mert ma is harminc fok fölött
volt a hőmérséklet, és már a második edzés jön délután, holnap, pedig hét órakor edzőmeccset játszunk. Természetesen
nagyon sokat kell fejlődnöm, hogy fel tudjam venni a ritmust
a csapattal, de úgy érzem, hogy ilyen edzések mellett hamar
fel fogok tudni zárkózni. Bandi bá jó szakember, s a csapat
minden tagja segít. Tudom, hogy miben kell javulnom, és

pár évet külföldön is kipróbálnia magát minden játékosnak,
hiszen az igazi próbatétel az, ha megismeri önmagát egy
olyan környezetben, ahol nincs kire támaszkodnia, csak saját magára.
„Magamra számíthattam csak, és ez jót tett nekem minden
téren. Az első évben Cipruson végig védtem a szezont és úgy
érzem, jól sikerült minden. Később sajnos ott is jelentkeztek a
problémák, ezért kevesebb játéklehetőség is járt ezzel, illetve
sokan feladták a lehetőséget és hazautaztak már akkor. Én
még egy évet lehúztam a klubnál, de a végén úgy döntöttem,
itt az idő váltani. Romániában egy jó nevű klubhoz mentem,
azt hinné az ember, hogy egy Dinamo Bukarestnél minden

meg is teszek mindent annak érdekében, hogy teljes értékű
tagja lehessek a csapatnak. Nem beszéltünk még arról, hogyan osztjuk meg a meccseket a táborban, de biztos vagyok
benne, ha lehetőséget kapok, a maximumot szeretném nyújtani. Nagyon örülök, hogy magyar környezetben edzhetek,
és bár néha eltévesztem, hogy kihez szóljak magyarul, kihez
angolul a pályán, remélem belejövök hamar. A keret is pozitívan áll a munkámhoz, ezt a támogatást és minden segítséget igyekszem meghálálni azzal, hogy minél kevesebb gólt
kapjon majd a csapat.”

rövid idő után már rögtön az edzőpályára mentem. Sok idő
persze nem telt el azóta, de mint akkor elmondtam, már a felkészülés elején érezni lehetett, hogy nem akármilyen közegről beszélünk, ha az Újpestet emlegetjük. Ez egy különleges
család, különleges csapat, itt mindenki, aki tudja, mit jelent
a lila-fehér szín, tudja azt is, hogy mit kell beleadnia a munkába – meséli Kovács Zoltán, aki négy év külföldi légióskodás után tért haza Magyarországra. – Pálinkás Andrással
naponta beszélünk a szakmai részéről a munkának, hiszen
egy jó edző mindent tudni akar a tanítványokról, Bandi bá,
pedig a jó edzők közül is a legkiválóbb. Sosem hagyja, hogy
feszültség legyen a kapusok között, de elvárja a versenyszellemet. Nagyon kemény edzéseket tart, és ezért most nagyon
hálás vagyok, mert az utolsó évben igen kevés lehetőséget
kaptam a játékra és a rendes edzésekre is.”
Amikor arról kérdeztük, mennyire volt sikeres a légiós karrierje, Kovács Zoltán azt felelte, hogy mindenféleképp megéri
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FIGYELEM!

INNYEFESZTIVÁL

GYESEGYHÁZA

Önkéntes rendezők  jelentkezését várjuk a
Dinnyefesztiválra 2015. július 15-ig!
Jelentkezni Farkas Gyula, főszervezőnél
lehet a KÉSZ kft. irodájában.

DINNYEFIGURA KÉSZÍTŐ VERSENY

Idén is lesz Ínyencverseny a Dinnyefesztiválon!

Dinnyéből ötletes, mulatságos figurát kell készíteni. Segédanyagokat, kiegészítőket (pl: kés, szalma, szárazvirág,
stb.) mindenki hozzon magával.

ÍNYENCVERSENY: ki készíti el a legfinomabb és legkülönlegesebb ételt
vagy italt dinnyéből, illetve dinnye felhasználásával?
(a Művelődési Ház előcsarnokába szombat 12 óráig kell behozni)

DINNYEFESZTIVÁL

Kérjük az ínyencversenyen részt venni kívánókat, hogy részvételi szándékukat 2015. augusztus 3-ig jelezzék a Művelődési Házban (68/440004), mert az ínyencversenyre elkészített gasztronómiai csodákat a
rendezvény végéig hűtőben kívánjuk tárolni, hogy azokat a dinnyefesztivál ideje alatt az idelátogató vendégek is megtekinthessék!

Verseny a „LEGTÖKÖSEBB DINNYÉS”
címért, melyet külön díjazunk!
Ki hozza be a legnagyobb és legnehezebb dinnyét? A Művelődési Ház
előcsarnokában szombaton 12:00 óráig kell behozni. A dinnyeminőségét ellenőrizzük és értékeljük.

Akar jó hangulatot a Fesztiválon?
Teremtsük meg közösen fesztiválunk karneváli
hangulatát!
Öltözzünk jelmezbe, ezzel is színesítve dinnyetermesztő életmódunkat népszerűsítő XXI. Dinnyefesztiválunkat.
MI sem adhat vidámabb hangulatot rendezvényünk kezdéséhez, minthogy jelmezesek jelenítsék meg a dinnyetermesztés mindennapjait.
Legyen az akár a dinnye, a tök, a napszámos a
Dinnyelovag. Természetesen emellett más témájú jelmezeket is szívesen fogadunk!
A karneváli hangulathoz Ön is, Te is kellesz!
Várunk mindenkit 2015. augusztus 7-én, pénteken 16:00 órakor a Rákóczi és
a Dózsa Gy. u sarkán.
Ne feledjétek a három legjobb felvonultatott jelmezt jutalomban részesítjük, ám az élmény mindenkinek megmarad!
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INNYEFESZTIVÁL
Paintball-ozási lehetőség
ME
GYESEGYHÁZA

minden nap 8.00-24.00 óráig
(pénteken 17.00-24.00 óráig)
www.paintball.alfoldon.hu, facebook.com/paintballAlfoldon

A XXI. MEDGYESEGYHÁZI DINNYEFESZTIVÁLLAL
KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉRHETŐK EL
a www.dinnyefesztival.hu Internetes felületen,
Farkas Gyula, fesztiválszervezőtől
a 0630/9289-166-os telefonszámon, a
farkasgyula@medgyesegyhaza.hu e-mail címen
illetve a KÉSZ kft. irodájában munkaidőben,
Medgyesegyháza Kossuth tér 25. sz. alatt.
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