Egyéb hírek - felhívások:
-Rend és biztonság : a nyári időszakban megszaporodhatnak a " házalók " megjelenése. NE engedjenek be senki idegent otthonaikba! Az
önkormányzat, a Polgárőrség fokozott figyelemmel kíséri a biztonságot,
de nem tud mit tenni abban az esetben, ha önszántukból engednek be
csalókat . Amennyiben valami rendellenességet észlelnek, keressék a
biztonsági szolgálatot. A MEGELŐZÉS legyen a cél, ne a bánkódás!
- DIGITÁLIS TV ÁTÁLLÁS !
2013. július 31-ével megszűnnek a földi sugárzású analóg Tv adások.
Ezért azok számára akik nem rendelkeznek kábel - IPTV vagy műholdas-televízió előfizetéssel, a fenti időponttól a televízió vételi lehetősége
megszűnik .
FIGYELEM : VAN MEGOLDÁS . Akik szociális helyzetük miatt saját
erőből nem tudják megvalósítani az átállást, azoknak a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság ( NMHH ) különös figyelmet fordít, és SZÁMUKRA a digitális adások vételéhez szükséges eszközök beszerzését és
beszerelését DÍJMENTESEN biztosítja .
Ehhez kérjük keressék fel a CSALÁDSEGÍTŐT, a CSALÁD- ellátót, ( a
Humán szolgáltatónál ) vagy az Önkormányzatot. ITT KELL KITÖLTENI AZT AZ ÜRLAPOT, mellyel a bekötések létrejönnek .
Ennek hiányában nem lesz Tv adása.
Művelődési ház: 2012. novemberétől " Magyarbánhegyesi esték " címmel indult útjára a könyvtárban az az előadás sorozat, mely földünk természeti kincseinek megőrzésére hívja fel a figyelmet. Bár
most a nyári időszakban szünetel az előadás, de szeptembertől újra lehetőség nyílik a
látogatásra.
A " Falunap " július 27-én lesz
megtartva! Készüljünk, s programokat már kora délelőttől
keressük! Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást kívánnak
a szervezők !
IMPRESSZUM:
Bánhegyesi HÍR-FORRÁS.
Kiadja: Magyarbánhegyes Önkormányzat.
Példányszám: 1000 db (A/5-4oldal). Felelős szerkesztő: Béres Ildikó.
A kiadvány ingyenes.
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1. Orvosi ügyelet: több probléma is felmerült a településünkön működő SANI-MED Kft. által üzemeltetett ügyeleti ellátással kapcsolatban.
A panaszok sűrűsödése miatt a Képviselő-testület meghallgatta a Mezőkovácsházán működő ügyeleti ellátás működéséről szóló tájékoztatást, amelyet Farkas Károly a Mentőszolgálat vezetője és Tari Gabriella
szociális munkatárs tartott. Több környező településen ők látják el az
ügyeletet. A Képviselő-testület mérlegelés után dönt a módosításról,
figyelembe véve a lehetőségeket.

2. A település egészségügyi helyzetéről :
Településünkön javult az átlag életkor számol be Dr. Szikszai József
házi orvos - az átlag elérte a 72 évet.
- magas vérnyomásban szenvedők száma 630 - egyre több tizenéves
fiatal is szenved ebben a betegségben,
- szív és keringési panaszokkal 384 főt gondoznak,
- cukorbeteg 193 fő,
- asztmás 75 fő - e két esetben az időszakosan emelkedő pollennel rosszabbodik a
helyzet,
- influenza elleni védőoltást 460 ember vette
igénybe, ezért az influenzás megbetegedés
ebben az évben jelentéktelen volt - 20 fő .
Az elmúlt évben rendszeresen ellátottak
száma 18.362 fő volt, ebből

- kihívásra lakáson orvosi ellátott : 445 fő,
- orvos által lakáson ellátott : 354 fő,
- szakrendelőbe utalt : 906 fő,
- kórházba utalt : 74 fő,
- körzeti nővér által lakáson ellátott : 473 fő,
- fizikoterápiában részesült : 952 fő.
Védőnői szolgálat munkájával meg vannak elégedve. Gondozott család
ezen időszakban 100 volt. A várandós anyukák 8-an voltak.
2013 -ban eddig 11 gyermek született, s nem volt csecsemő halálozás.
A 2012/13-as tanévben az Általános Iskola létszáma 137 fő, az óvodáé
79.

lállóktól, melyet ezúton is hálásan köszönik .
A szülők is szinte második otthonnak tekintik az óvodát, mely érzékelhető volt a kirándulások alkalmával. Közös kiránduláson voltak,
- a nagycsoport máj. 25-én Nyíregyházán a Vadasparkban
- a középső csoport Debrecenben
- a kiscsoport Szegeden szintén a Vadasparkban .
A " Farsangi " pályázaton szintén egy kirándulási lehetőséget nyertek a
" Nimród " lovas tanyára.
Ezzel kitekintést nyernek az óvodások, s az iskolára felkészülés is ered-

3. A Humán szolgáltató beszámolója:
Elsődlegesen a szakfeladatok ellátására fókuszálnak. Ezek a következő csoportokra vannak
felosztva :
- házi segítség nyújtásban 54 fő,
- család segítés valamint,
- gyermekjóléti ellátást szükség szerint végzik,
- helyettes szülői ellátásban az elmúlt évben
nem részesült senki,
- idősek nappali ellátásában 20 fő,
- fogyatékosok ( Pl. látássérült, mozgáskorlátozott stb. ) 16 fő
- pszichiátriai beteg gondozása 25 fő
részesült.
A 235 fő állandó ellátotti létszámból átlagosan naponta 198 főt gondoznak a munkatársak. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat napi
létszáma változó.
2013-as évben a szociális foglalkoztatás pályázat alapján
44.919 munkaórát kell felhasználni a tevékenységek kapcsán. Ennek finanszírozási támogatása 39.419.736,- Ft,
melyből a dolgozók december 31 -ig tudnak dolgozni.
Tevékenységük jelentős része az elektronikai alkatrészek összeszereléséből és csomagolásából adódik.
Ezenkívüli tevékenységi körök :
- ajándék tárgyak,
- dísz és ülő párnák,
- bevásárló és divattáskák készítése,
- gyermek és felnőtt ágyneműk varrása,
- szőnyegszövés,
- toboz koszorú kötése, díszítése,
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ményesebbé válik .
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kedőn, játékokban vehetnek részt. A nyári szünetekben igyekszünk segíteni, biztosítani a gyerekek keresztyén táborokban való részvételét –
idén várhatóan Tahiban.
Istenünk ajándéka, hogy a gyerekek – és a pedagógusok, nevelők is –
örömmel látnak bennünket, várják az újabb találkozásokat.
Azért imádkozunk, hogy Megváltónk végezze a gyerekekben, nevelőkben, pedagógusokban és bennünk is jó munkáját, hadd éljünk egyre
többen egymás örömére, és az Ő dicsőségére!
Gyula, 2013. május 14.

- " harisnya-virág " készítés.
Természetesen a karbantartó munkálatokat, takarítást, a terület parkosítását, virágosítását is maguk végzik.
A piacok felkutatása fontos feladattá vált, hiszen egyre szebb, minőségi
munkát termelnek. A Képviselő-testület tagjai segítség adásukról biztosították a Humán Szolgáltató Központ vezetőjét a termékek értékesítését illetően.

4. - Hulladék gazdálkodásról :
A Délkelet -Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata megtörtént.
A Békés - Manifest Társulással 2014-ig van hatályos szolgáltatási szerződés, ezen időszakban továbbra is ők látják el a hulladékszállítást adta tudtul a beszámoló. Készül a regionális hulladék lerakó.

Papp László

5. Ivóvízről :
Magyarbánhegyes - Dombiratos Ivóvízminőség - javító Programjának II.
megvalósítási szakaszában eredményesen vesznek részt. A Megállapodás módosítására került sor a hatályos jogszabályok értelmében.

6. Önkormányzati vagyongazdálkodásról :
Ui.: Következő (és egyben tanévzáró) látogatásunk várhatóan 2013. 06.
08-án lesz.

- Betekintés az Óvoda életébe :
Nagyszerű látni, hogy a megújult óvoda épületében méltó körülmények
között tölthetik a legkisebbek napjaikat . Hiszen nagyon fontos hogyan
is kezdi életét a kisgyermek. A kötelező programokon felül rendkívül
fontosnak tartják a szülőkkel, családokkal való jó kapcsolat kiépítését,
ápolását. A nevelés csak így válhat egységessé, s biztosítja a további
utat. Ennek érdekében már 3. éve rendezik meg az Óvoda bált. A befolyt összegből a következőket vásárolták : -1 évben - udvari fajátékokat, mászókát, homokozót,
-2.évben két csoportszobában a fából készült galériát (emeleti rész - "
kuckót " )
- 3. évben a középső csoportba asztalokat, székeket, szekrényeket
Már tervezik a következő alkalmat. Nagyon sok felajánlás érkezik kívü6

Megtörtént a 2005-ös rendeletek felülvizsgálata, a jogszabályok szerint
újra leszabályozásra kerültek az önkormányzat vagyonával kapcsolatos
szabályok. Átvizsgálták a versenyeztetési szabályzatot, pl. az ingatlan
értékesítést.
A szükséges vagyongazdálkodási tervet megtárgyalták és a Képviselőtestület elfogadta.

7. Első lakáshoz jutók helyzetéről :
Lakástámogatásokat a korábbi kölcsönök visszafizetéseiből
nyújt az önkormányzat. Ezért nagyon fontos a pontos törlesztés, hiszen aki nem fizeti a hitelt, a többi kérelmezőtől
veszi el a lehetőséget! Ebben az évben 3 fő adta be a támogatási igényt. Az idei keret korábban kimerült, enne ellenére a
Képviselő-testület az elutasítás helyett az újra tárgyalás illetve
a lehetőségek megvizsgálása mellett döntött.

8. HÍREK - ESEMÉNYEK :
- Nagy sikerrel került megrendezésre a gyermeknap mind az
iskolában , mind az óvodában
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A Pedagógus Nap alkalmával az önkormányzat vezetői köszöntötték a
pedagógusokat és az ott dolgozókat! A szerény ajándék mellett kifejezték nagyrabecsülésüket, további erőt, kitartást kívántak az elkövetkező
időszakhoz.
- Újra segített az Élelmiszer Bank: kiosztásra kerültek a településre
érkezett segélycsomagok.
Összesen 117 q 42 kg került kiosztásra, melyet 2101 fő vett fel .
- liszt : 5280 kg
- spagetti : 2982 kg
- cukor: 3080 kg
- instant italpor : 400 kg
Az anyagi helyzetet tükrözi, hogy a korábbinál többen éltek a lehetőséggel és vették át a csomagot .
A Családsegítő továbbra is várja az egyéb felajánlásokat : pl. ruhanemű
stb. Folyamatosan lehet bevinni a már feleslegessé vált tárgyakat, melylyel a rászorulóknak tudnak segíteni.
- Szennyvíz : megkezdődött a szennyvíz vezetése miatt felvágott utak
helyreállítása.
A házi bekötések kiépítése is folyamatosan halad!
A szennyvíztisztító telep várhatóan augusztus közepére készül el.
Ahhoz, hogy rendben, időben készüljön el a beruházás, ahhoz szükséges, hogy a lakosság is igyekezetét mutassa ki, az érdekeltségi hozzájárulások befizetése időben történjen meg. Köszönet azoknak, akik felismerték ezt, és be is fizették a hozzájárulást ! Kérjük, hogy az elmaradt
befizetések mihamarabb teljesüljenek ! Keressék fel ez ügyben az Önkormányzatot !
- Az időjárás igen sok gondot okoz a sok és kiadós esőzésekkel. A föld utak bizony erősen fellazult állapotban vannak. Ezeket az Önkormányzat rendbe tettette ( melyről az előző kiadásban számot is adtunk ). Kérjük azokat , akik
ezen utakat használják, hogy az
esetlegesen keletkezett úthibákat
az út használata
után
hozzák
helyre!
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Magyarbánhegyesi szolgálat
A magyarbánhegyesi gyerekek közötti szolgálat Pető Albert egykori
medgyesegyházi lelkipásztor és felesége kezdeményezésével indult,
majd Kazincbarcikára költözésüket követően a Kegyelem Alapítvány
munkatársai (Károlyi János, Hegyesi Zoltán, Dombi Zoltán …) folytatták
Budapestről és környékéről. A nagy távolság miatt kértek meg gyulai
testvéreket a szolgálatba való bekapcsolódásra, majd átvételére, ami
1999 óta folyik gyülekezetünk vezetésével.
Kezdetben a Kegyelem Alapítvány munkatársainak segítségével, majd
a Körösvidéken élő testvérekkel (Újkígyósi -, Kétegyházi -, Békéscsabai
-, Békési Gyülekezetből) közösen végeztük a szolgálatot, amihez stabil
hátteret (imatámogatás, süteménykészítés, gyerekek fogadása ünnepi
alkalmakra, táborok idejére, táborozók és a szolgálat anyagi terheinek
vállalása, gyerekek közötti szolgálat) biztosított és biztosít a Gyulai Gyülekezet. Jelenleg Papp Franciska és Papp László szolgál rendszeresen
a gyerekek között és hozzájuk csatlakoznak alkalomszerűen gyulai-, és
környékbeli testvérek.
Célunk, hogy a gyerekek hallják, megértsék az evangéliumot és elfogadják személyes megváltójuknak Jézus Krisztust, csatlakozzanak egy
gyülekezethez és a társadalom hasznos tagjaivá váljanak.
Sokan vannak közöttük, akik korábban már őszinte döntést hoztak Jézus Krisztus mellett, de sajnos kevesekről mondható el, hogy meg is
gyökereztek benne. Jellemző, hogy gyülekezeti közösség híján visszakerülve a lakásotthonba v. kikerülve onnan elsodródnak a tömeggel és
„vakvágányra” fut az életük. Vannak azonban néhányan, akik a nehéz
körülmények ellenére is ragaszkodnak a Krisztustól kapott új élethez, a
gyülekezethez és igyekeznek jól, hasznosan tölteni napjaikat (pl. Csicsák Veronika, Kós Márta, Sárkány Katalin, Horváth Béla).
Jelenleg iskolaidőben havonta egy-egy szombati napot töltünk a gyerekek között. A délelőtti alkalmon rendszerint közösen éneklünk, igeverseket tanulunk, bibliai történetekből,
élettöredékekből, és életutakból igyekszünk tanulni - az evangéliumot
állítva a középpontba.
A délutáni foglalkozásokig a közös ebéd mellett van lehetőség a személyes beszélgetésekre, kapcsolatépítésre. Délután a gyerekek részben
kézműves foglalkozáson ügyeskedhetnek, részben sportolhatnak, vetél5

