Bemutatkozik a már többek által kedvelt KALIBER zenekar:
A Kaliber zenekar 2009 nyarán
alakult meg Magyarbánhegyesen,
(Kintner Dávid és Szabó József
alapító tagok).Kezdeti formációban külföldi illetve hazai nóták
egyaránt helyet kaptak, majd az
évek teltével nagyon sok minden
történt a zenekar körül, jó és
rossz egyaránt, ebből adódóan
folyamatosan cserélődtek a tagok, de az ős formáció maradt.
2011-ben csatlakozott a zenekarhoz Tóth Róbert, gitárosként
amellyel elkezdődött a csapat lendülete. Elkezdtük játszani az igazi koronázatlan Magyar Heavy Metalt! 2012-ben elkezdtünk koncertezni, kis klubokban,
majd nagy színpadon is! Ez azóta is tart, megfordultunk már minden környék
beli településen, egyre nagyobb a táborunk, egyre nevesebb zenekarokkal lépünk fel, a jövőre nézve pedig tervben van egy Demó CD készítése valamint
Magyarországon a nagyobb városokban, illetve fesztiválokon való részvétel! A
zenekaron belül, előfordul hogy valaki nem tudja velünk folytatni munka miatt,
jelen esetben dobosra volna szükségünk! A Zenekar mai felállása így néz ki:
-Kintner Dávid
(zenekarvezető,dobos,szólógitáros)
-Tóth Róbert(szólógitár)
-Zsolnai Gergő(ének)
-Pozsár Krisztián(basszusgitár)
-Szabó József(road)
Kövessetek minket, és lájkoljatok itt:
https://www.facebook.com/pages/
KalibeR-zenekar/220072358056683
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Mottó: "Mit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény ,
és ezt tanítják a próféták."

1. - A Kossuth Lajos Általános Iskola beszámolójáról:
Ez év januárjától már nem az Önkormányzat működésében , hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik az iskola. A beszámolót Varga Gusztáv kérésére, tájékoztató jelleggel kapta meg a Képviselőtestület. Ezt megköszönte a Polgármester Asszony. Így folyamatosan kapcsolatban tudnak maradni az iskolával. Az átállás kisebb -nagyobb zökkenőkkel megoldódott. Amint már korábban hírt adtunk, szépen fejlődik a munka. Kiemelkedő volt a 6. osztályosok kompetencia mérése, amely hosszú évek óta problémát
okozott, és nagy lemaradások voltak. Ennek oka, hogy a rászorulókat külön
foglalkozásokon zárkóztatták fel. Sok versenyre neveztek, amely szintén a tanulmányi eredményekben tükröződött vissza. Igyekeztek a TÁMOP pályázatokba bekapcsolódni.
Az elkövetkező évben fokozottan figyelnek az indokolatlan hiányzások visszaszorítására.

2. - A Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról:

IMRESSZUM:
Bánhegyesi HÍR-FORRÁS.
Kiadja: Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
Példányszám: 1000 db (A/5-8 oldal). Felelős szerkesztő: Béres Ildikó.
A kiadvány ingyenes.
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Mind a könyvtár, mind a kulturális rész írásbeli beszámolóját elfogadta a Képviselő-testület. A testület fontosnak érzi a Művelődési Ház fenntartását, és minden nehézség ellenére a támogatás lehetőségével ezután is fokozottan élni fognak. Örvendetes, hogy a könyvtárat egyre többen látogatják, az Internet használók száma bővül. Farkas Ildikó szakmai irányításával mindenki meg tudja szerezni a neki megfelelő ismereteket. Az internet sebessége az épületben a közeljövőben megduplázódik .

3.- VII. Bán -napok tervezete:
A szervező munka a végéhez közeledik. Rendben megoldódnak az apróbb intézni valók. Szeretettel várják a lakosságot, amelyről a következő oldalakon
kapnak tájékoztatást. Legyen ez a nap az, ahol a település apraja -nagyja valóságban leteheti a mindennapok gondját, és önfeledten tud örvendezni a sok színes program kínálta szórakozásnak.

- A szennyvíz hálózat házi
bekötései folyamatosan halad. A külterületen épülő
tisztító Telep jó ütemben
épül.

4. - Civil szervezetek pályázatairól:
A pénzügyi bizottság megvizsgálta a második félévre eltett pályázati összegek
felosztási lehetőségét. Nehéz ilyen kevés összeget - 750 ezer Ft-t - jól elosztani.
Minden igyekezetükkel azon fáradoznak, hogy segítsék a civil szervezetek
munkáját. Hasznosnak ítélik, és szükségét is érzik a településen való jelenlétüket.
Fejes Mihály a Futball Klub elnöke adott tájékoztatást . Nagyon nehéz helyzetben van a klub, hiszen sajnos sok kiadással jár a csapat ellátása. A költségek a
következőkből tevődnek össze:
- sportorvosi vizsgálat(kötelező) - felnőtteknek 3000 Ft/fő - ez éves szinten 100
ezres nagyságrendű
- nevezési díj 250 ezer Ft körül - itt kedvezményként kétszeri részletfizetést
kapott a klub
- az utazási költség, amely mindenkor a távolságtól függ
Igyekeznek szponzorokat találni. Jelen pillanatban megbeszélést folytatnak
Kempf Tamással, aki a társasági adója visszaigényléséből ajánl fel összeget. A
Testület példaértékűnek tartja ezt a hozzáállást, és reméli, hogy egyre több
ilyen felajánlás fog érkezni a klubok megsegítésére.
Puskás Öcsi mondása ne igazolódjon be a településünkön, miszerint : " kis pénzi kis foci, nagy pénz, nagy foci" - idézte a polgármester asszony. A testületi
tagok és a polgármester asszony is azon fáradoznak, hogy a szinte egyedüli
szórakozást biztosító sport ne szűnjön meg, és az ifjúság minél nagyobb létszámmal kapcsolódjon be a sport - foci mozgalomba.
- a Taekwon-Do szabadidős civil egyesületről adott kiegészítést Tamás József
elnök. Tájékoztatta a testületet, hogy ősszel indulnak a Spanyolországban rendezendő Világbajnokságon. Ehhez is kért, és kapott támogatást .
- Az elosztás a következők szerint történt:
- Futball klub : - 300 ezer Ft
- Taekwon-do klub : - 200 ezer Ft
- Polgár Őrség : - 200 ezer Ft
- Mesevár Óvodáért Egyesület 50 ezer Ft- ot kapott a második félévre Önkormányzati támogatást.
A testületi tagok közül többen tiszteletdíjuk felajánlásával járulnak a civil
egyesületek megsegítéséhez.
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FIGYELEM!!!! NAGYON FONTOS!!!!
Ismételten azt tapasztaltuk, hogy több személy is illegálisan belejuttatja a
szennyvizét a csatornahálózatba. Korábban szórólapon és a projekt honlapján is jeleztük, hogy nagyon komoly szankciókat von maga után ez a
cselekmény, tekintettel arra, hogy jelentős kárt okoz. Az ellenőrzések megkezdődtek, akinél megállapításra kerül a cselekmény, az ellen haladéktalanul eljárást fog indítani az önkormányzat és rendőrségi feljelentéssel fog
élni a kivitelező!

8. Ügyeleti együtt működésről:
A testület jóváhagyta a Sani-Med Trans Kft-vel való megállapodást. Így az
orvosi ügyeleti ellátásban nem lesz változás.

9. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásról:
A Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodását felülvizsgálatát jóváhagyta a Testület. A Társulás ülésein a települést a polgármester ,
akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
Így a LEADER programon belül nyílik lehetőség pl. a Rendőrséggel való szorosabb együttműködés kivitelezéséhez.

10. - Bejelentések - hírek - események :
- 90 éves polgárt - Manczúr Mihályné Manci nénit köszöntötték az önkormányzat nevében , a polgármester asszony Orbán Viktor oklevelét adta át. Hosszú,
egészséges életet kívánnak neki ezúton is .
- A "PET" -palack gyűjtése továbbra is megtörténik. Nemsokára érkezik a "
PET" - palack tömörítő és a bálázó gép, amely szintén az önkormányzat vagyonát gyarapítja .
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6. - Humán Szolgáltató vezető pályáztatás:

5. - Mesevár Óvoda Óvoda vezető pályázatának kiírásáról:

Július 31-el lejár a vezető megbízása. A testület megszavazta, hogy a következő
5 évre válasszák ki pályázat útján a Szolgáltató központ vezetőjét.
Egyre jobban megy a munka ezen a területen .
Létrejött a piac területén a szociális sátor, ahol a mindenkori termékek és termények megvásárolhatók közel bekerülési áron.

Az Intézmények szétválása miatt januártól megbízással volt ellátva az óvoda
vezető posztja. Ezért kell most pályázatot kiírni. A kiírás megtekinthető a
kozigallas.hu, valamint a magyarbanhegyes.hu honlapokon. Az elbírálás augusztus közepén lesz. Az álláshelyet szeptember 2-val kell betölteni. Megalakult a Mesevár Óvodáért Egyesület , melyről a következőkben olvashatnak:

7.- A START munkaprogramról :
A polgármester asszony elmondta: kiemelkedő létszámmal működik a településen a foglakoztatás.
A rendszeres munkavégzés célt ad a mindennapoknak, a családok jövedelemhez jutnak. Javul az életminőség. Önkormányzati szinten a megvalósuló beruházások, beszerzések növelik a mérlegen szereplő vagyont, az elvégzett munka
gyarapítja a települést. A tervezett 273 főből jelenleg 243 fő dolgozik. Sajnos
vannak akik visszautasítják a közmunka programban való részvételt. A településen regisztrált munkanélküli ez év februárjában 290 fő volt, jelenleg ennek
töredéke.
A testületi tagok is elismeréssel szólnak a munkában résztvevőkről, s egyben
kérik, hogy akik nem olyan szemlélettel állnak a munkához, javítsák hozzáállásukat. A külterületi portákat is használatba vették a termelő munkához. Köszönet azoknak, akik segítették - segítik ezen munkálatokat. Mezőgazdasági képzésben vettek részt többen, és folyamatos tanulásban részesülnek a munkák
pontos végzéséhez a lakosok. A Start közmunkaprogramból eddig 6-7 ember
került elbocsájtásra jellemzően hiányzás vagy magatartásbeli problémák miatt.
Az illegális hulladék lerakó helyek felszámolása folyamatos. A lassabb haladást
a kevés jármű akadályoztatja , melyre igyekeznek a megoldást megtalálni. NE
TEGYEN SENKI le össze-vissza szemetet, mert szabálysértésért komoly bírságot kockáztat, extrém esetben akár környezetkárosítás bűncselekményért is
felelnie kell.
A Testület elfogadta a SART Munkaprogramról szóló beszámolót .
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Mottó:
"Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább
megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe."
/Kodály Zoltán/
A Mesevár Óvodáért Egyesület 2013. június 6.-án tartotta alakuló ülését.
Az Egyesület célja, feladata:
• A magyarbánhegyesi MESEVÁR ÓVODÁBA járó gyermekek érdekeinek képviselete – ebben a pedagógusok támogatása
• A gyermekek számára – a pedagógusokkal összefogásban – óvodai rendezvények szervezése, lebonyolítása
• Kirándulások szervezése, támogatása
• Kapcsolattartás más szervezetetekkel, fórumokkal, helyi önkormányzattal
• Az óvoda környezetének szebbét tétele, a környezet megóvása érdekében segítségnyújtás
• Pályázatfigyelés, pályázatok készítése
• Kulturális és családi sportprogramok szervezése
• Társadalmi munkák szervezése
Szeretettel várunk sorainkban minden tagot, aki elfogadja a fenti célokat és
segíteni szeretné azok megvalósítását.
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki kötődik a településhez, az óvodához, az Egyesület célkitűzéseivel
egyetért, adományaival segíti munkáját – de abban tagként nem kíván részt
venni.
Tiszteletbeli tag lehet minden olyan személy, aki az óvodások életét, az óvoda
boldogulását figyelemmel kíséri és támogatja.
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8.00 Bán-Kupa – nevezéses kispályás labdarugó mérkőzések
zések
11.00 Sódarné Varga Gyöngyi polgármester asszony nyitóbe
széde a Művelődési Házban
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15.00 Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola műsora
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16.00 Sariczki Georgina szintetizátor játéka
min
den
16.30 A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum műsora
ked
ves
17.00 Béres Ildikó kiállításának megnyitója a Polgármesteri Hivatalban – megnyitja Hajtman Ildikó

17.00 Zumba táncbemutató
17.30 Lélekmelegítő címmel Hajtman Ildikó énekművész musical műsora
űsora
18.00 Tombolahúzás és a Bán-Kupa
Kupa eredményhirdetése
19.00 A Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub Taekwon-do
do bemutatója
19.00 Rock Sátor a Művelődési
dési Ház udvarán a Six Sweet Eyes , a Kaliber, a Worm együttes, és az Dream Walkers zenekar
közreműködésével
20.00 -22.00 Mr. Shame Zenekar élőkoncertje
22.00 – 23.00 Kaczor Feri mulatós műsora
23.00 Mr. Shame Zenekar élőkoncertje
24.00 Tűzijáték
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