BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

V. évfolyam 3. szám - 2017. március
„Amikor az emberek gyűlölködnek, ne hallgasd végig gyűlölködésük okainak hülye felsorolását. Úgy építették gyűlöletüket, mint valami templomot,
ugyanazokból a kövekből, amelyekből a szeretetet is felépíthették volna.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszak eseményei
A Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Általános Iskola hírei
Plébános Úr közleménye
A Katasztrófavédelem közleménye
Sport
A polgárőrség közleménye

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A március 6-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
2. A polgármester illetményének módosítása
Előterjesztés: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
3. Pályázat benyújtása I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés díjkedvezménye
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Zárt ülésen került megtárgyalásra
5. Civil szervezetek 2017. évi pályázatainak
elbírálása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

Az első napirendnél Asztalos Ferenc
a pénzügyi bizottság elnöke ismertette
az előterjesztést, amelynek lényege, hogy
a beszámoló elkészítése előtt a tényadatokhoz kell igazítani a rendelet számait.
A második napirend témája az
Országgyűlés által elfogadott új polgármesteri illetményre vonatkozó szabályozás figyelembevételével Sódarné
Varga Gyöngyi polgármester illetményének megállapítása volt. A jogszabály pontosan meghatározza az illetmény mértékét.
A harmadik napirendi pont megtárgyalásakor a képviselő-testület pályázat
benyújtása mellett döntött, amelynek
megnyerése esetén lehetőség lesz 13
darab hadisír felújítására és az emlékmű
átalakítására.
A negyedik napirend a költségvetéskor elfogadásra került kedvezmények
mértékét hivatott átvezetni a térítési díj
rendeleten. Az étkezési térítési díj kedvezményt 2017. évre 50%-ban állapította meg a képviselő-testület, amely azt
jelenti, hogy azon magyarbánhegyesi
gyermekek esetében, akik nem kapnak
semmilyen állami kedvezményt, az önkormányzat az étkezésért fizetendő térítési díj felét elengedi.
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A civil szervezetek pályázatának elbírálására zárt ülésen került sor, mivel csakúgy,
mint a közmeghallgatás esetében várható volt, hogy ugyanaz a személy vállalhatatlan
viselkedésével megzavarja a tanácskozást. A döntés természetesen nyilvános:
Pályázó
megnevezése

Cím

Támogatás

Pályázatok formai,
értékelése

Magyarbánhegyesi
Footbal Club

5667 Magyarbánhegyes,
?

Magyarbánhegyesi
Torna Club

5667 Magyarbánhegyes,
Alkotmány u. 58.

850.000,- Ft megfelel

Magyarbánhegyesi
Corvin Taekwon-do

5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth u. 56.

700.000,- Ft megfelel

Polgárőrség Magyar- 5667 Magyarbánhegyes,
bánhegyes
Jókai u. 38.

450.000,- Ft megfelel

Magyar Vöröskereszt 5600 Békéscsaba, Bajza
u. 15.

250.000,- Ft megfelel

Magyarbánhegyesért Egyesület

5667 Magyarbánhegyes,
Jókai u. 21/a.

300.000,- Ft megfelel

Mesevár Óvodáért
Egyesület

5667 Magyarbánhegyes,
Árpád u. 48.

450.000,- Ft megfelel

Összesen

0,- Ft nem felel meg, mivel

az egyesület ellen
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás
van folyamatban, a
bírósági tárgyalás
kitűzésre került

3.000.000,- Ft

Az MFC ellen sajnálatosan ügyészségi eljárás van folyamatban, amelyről a Gyulai Főügyészség írásban tájékoztatta az önkormányzatot, így minden ellenkező állítás valótlan. (Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy NAV ellenőrzés is folyamatban van az egyesületnél)
érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Tóth Péter tűzoltó parancsnok

A március 27-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

2.

3.

Beszámoló a rendőrség 2016. évi munkájáról kiemelten Magyarbánhegyes település vonatkozásában
Előterjesztő: Nagy Lajos kapitány
Beszámoló a polgárőrség 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Rátódi István a polgárőrség parancsnoka
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a település
tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem

4.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a gyermekétkeztetés, a munkahelyi
és a vendégétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

5.

A Humán Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának, valamint
módosított szakmai programjának elfogadása
Előterjesztő: Hollós Beáta intézményvezető
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6.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Tárulás
Társulási Megállapodásának módosítása

7.

Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

8.

Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

Az első napirendi pontban Nagy
Lajos kapitány úr részletes írásbeli beszámolóját szóban is kiegészítette, majd
előkerültek a kényes témák, mint a drog,
a kocsmai hangoskodás és a veszélyes
kutyák. A felek arra a következtetésre jutottak, hogy a rendőrség munkája nélkülözhetetlen, a szoros együttműködést a
jövőben is meg kell tartani, sőt lehetőség
szerint fokozni. A polgárőrség beszámolója is szervesen illeszkedett a témához.
Ezután Tóth Péter tűzoltó parancsnok beszámolója következett, amely
szintén nagy részletességgel mutatta be
a település tűzvédelmi helyzetét, két té-

mára külön szeretnék felhívni a lakosság
figyelmét, ezek lejjebb külön pontban olvashatók.
A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént, a képviselő-testület azt a döntést
hozta, hogy az idén emelés nem történik,
a díjak a tavalyi szinten maradnak.
A 3-7. napirendi pont technikai módosításokról, jogszabály változások átvezetéséről szóltak.
A 8. napirend a hulladékgazdálkodásról szólt, a korábbi döntéssel ellentétben a jelenlegi szolgáltató FBH-NP
Nonprofit Kft-nek nem lesz lehetősége
a DAREH Bázis Zrt. alvállalkozójaként tovább szolgáltatni, ezért fel kell bontani
velük a szerződést és 2017. április 1-től a
DAREH Bázis Zrt. a hivatalos szolgáltató,
az alvállalkozója a TAPPE Kft. lesz településünkön. A lakosság remélhetőleg nem
fog változást tapasztalni, mind az ürítési nap, mind pedig az ürítés gyakorisága
megmarad. Remélhetőleg mielőbb elkezdik a zöldhulladék és a szelektív hulladék szállítását.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI
Beindult az összes Start program,
gőzerővel folyik a munka. Korai zöldségnövények elveteményezése (zöldborsó,
sárgarépa, újhagyma, vöröshagyma, burgonya).
Barna csiperke termőre áll, értékesítése folyamatban. A szociális boltban
kapható: saláta, újhagyma, gomba.
Elvetettük a káposztaféléket, karalábé,
kelkáposzta. A virágpalánták hamarosan
kiültetésre kerülnek. Fóliás paprika is kiültetésre került. Vetettünk fehér és étkezési
mákot is. A jövő héttől indul a nagyobb
bevétellel kecsegtető dinnye.
A húsvéti díszek a varrodában készülnek,
nemsokára kaphatók lesznek.
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A MAGYARBÁNHEGYESI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI:
Mozgalmas volt számunkra a márciusi hónap:
• Az immár hagyománnyá vált Jótékonysági bállal kezdődött a hónap, melyen gyerekek
és szülők egyaránt jól érezhették magukat. Köszönetet mondunk minden részt vevőnek és támogatónak, aki bármilyen formában hozzájárult rendezvényünk sikeréhez!
• Március 14-én tanáraink, tanulóink és vendégeink az 5. osztály színvonalas műsorával
emlékeztek az 1848-49- es Forradalom és Szabadságharc eseményeire és hőseire.

• Ebben az évben már ötödik alkalommal
került megrendezésre a Járom a Járást!
honismereti vetélkedő a magyarbánhegyesi Angyal István Művelődési Ház
nagytermében.
Nagy öröm számunkra, hogy idén
összesen 12 csapat nevezett, 48 tanulóval. A vetélkedő keretében a következő településeket „járhatták be”
a tanulók: Almáskamarás, Kevermes,
Medgyesbodzás-Gábortelep, Nagykamarás. A vetélkedő sikere Asztalos Csaba és
Dobsáné Jankó Andrea kiváló szervező
munkáját és a segítők lelkesedését dicséri.

A zsűri az elő három helyezettet díjazta.
I. helyezett: Kossuth Lányai – Magyarbánhegyes
II. helyezett: Szuperhegyes - Mezőhegyes
III. helyezett: Cserebogarak – Battonya
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• Az Orosházán megrendezett Megyei ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyen „Kossuth
Lányai” elnevezésű csapatunk első helyezést ért el, továbbjutva ezzel az április 6-i területi versenyre! Szurkolunk nekik!

• A 2016-os gazdasági évben jól gazdálkodott fenntartónk, így az iskola udvarára kültéri
játékokat tudtunk vásárolni, amit márciusban telepített a gyártó. A játékokat tanulóink
szinte azonnal birtokba vették, nagy örömmel használják!
• Tájékoztatjuk a tanköteles korúvá vált gyermekek szüleit, hogy az általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. 04. 20 – 21., 800-1900
Bővebb információ az iskola titkárságán kérhető személyesen vagy a 68/480-004 (13.
mellék) telefonszámon.

PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Pazar szép virágos szellős tavaszi hónapunk jelzi a húsvét ünnepe közeleg.
Jézus Krisztus a keresztfán értünk adta
önmagát, az emberiség Megváltója
lett. A nagyhét templomi szertartásai
csüt-pént-szom. 15 órától kezdődnek.
/A munkaszüneti nap által többen leszünk?/ Húsvét vas. és hétfőn 11 órától
lesz a szentmise. A hangosító berendezés
lecserélésre került, az elavult rendszert
293.000 Ft-ból, a házszentelési, és egyéb

adományokból tudtam fedezni. Köszönet mindenkinek érte! Bérmálkozás május 28-án lesz, szeretettel várom a keresztény nagykorúság szentségét felvenni
kívánókat. Három szervezett buszos út az
idén is lesz, erről a templom hirdetőfalán
olvashatnak. Kérem mind többen kapcsolódjanak be az egyházközség életébe,
lelkük épülésére, és a közösség örömére!
Isten áldásával!
Fabisz Ákos plébános
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM KÖZLEMÉNYE

Magyarország teljes területén
2017. március 3-tól tűzgyújtási tilalom
van érvényben visszavonásig!
A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől
módosul a kéményseprőipari közszolgáltatás.
E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a
kéményseprőipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű
szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást,
továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016.
július 1-jével felmondta a közszolgáltatási szerződését.
A kémények időszakos ellenőrzése
továbbra is kötelező feladat lesz, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszolgáltatók
egyaránt előre ütemezett sormunkában
látnak el. A közületi szektorba tartozó
ingatlanok esetében azonban az ingat-

lan használójának az ellenőrzést külön
jogszabályban meghatározott időnként
meg kell rendelnie, ennek elmulasztása
következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben
eltilthatja a kémény használatától.
A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július 1-jétől a
kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, v nt négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes, ha
azt a kéményseprőipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy
második időpontban el tudja végezni.
Amennyiben azonban csak egy közösen
egyeztetett harmadik időpontban tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre,
a tevékenységért a 2015. július 1-i állapot
szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat kell
fizetni.
A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprőipari tevékenységért díjat kell fizetni.
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SPORT

Békéscsabán bonyolították le a
Magyar ITF Taekwon-do Szövetség idei
országos bajnokságát. Egyben itt ünnepelte a szövetség megalapításának
negyven éves évfordulóját is. A rendező
Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do
Egyesületnek nem volt könnyű dolga,
amikor elvállalta a rendezést. Tudni kell,
hogy a szövetség ilyenkor minden versenyszámban és korosztályban, egyéniben és csapatban bajnokot hirdet, ezért
is tart két napig a nagy viadal. Ráadásul
Magyarbánhegyes harminc kilométerre
van Békéscsabától! 38 klub 318 versenyzője négy tatamin és a törőgépeknél küzdött folyamatosan.
Az ünnepélyes megnyitókor Sódarné Varga Gyöngyi, Magyarbánhegyes
polgármester asszonya szép gondolatokkal köszöntötte a megjelenteket, s külön
Tamás József mestert, a Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub és a szép
számú és lelkes rendező gárda vezetőjét.

Érződött szavain hogy a község magáénak érzi és komoly értéknek tekinti a klubot és tagjait.
A rendező klub és Tamás József Mester munkáját Shihan Gregor László VII.
DAN, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke is méltatta. Serleget kapott
tőle a Corvin TKD Klub legeredményesebb versenyzője Tamás Boglárka. Ezután díszes kupával tisztelgett Harmat
László 8 danos alapító mester előtt, emlékezve munkásságára.
Harmat László Nagymester meghatódva idézte fel a taekwon-do megalakulásának negyven évvel ezelőtti történéseit. Megköszönte azoknak,akik követték
ezen a hosszú úton, és jelezte, hogy egyszer a mai fiataloknak kell majd átvenni a
taekwon-do ápolását. Utalt arra, hogy a
sport mellett nem szabad háttérbe szorulnia a harcművészet elveinek, hiszen
ezek jelentik a taekwon-do örökbecsű
értékeit.

A versenyt a remek hangulat, a kemény, de sportszerű küzdelmek, felkészült formagyakorlat versenyzők, szoros
eredmények és megfelelő bíráskodás jellemezte. Az első versenynap végén hangulatos vacsora keretében fehér asztal
mellett elevenítették fel a régi történeteket. A Békés megyei klubok természetesen
jelentős létszámban indítottak versenyzőket,ami érthető. Szép számmal nyerték az
érmeket minden versenyszámban. egyéni
versenyszámokban összesen 11 arany, 17
ezüst és 26 bronzérmet szerzett a nyolc

Békés megyei klub, míg csapatban négy
arany,négy ezüst és egy bronzérmes eredmény született.
Összefoglalva a két maratoni versenynap méltóan szolgálta ezt a neves
jubileumot. Csak a dicséret illetheti a rendező Magyarbánhegyesi Corvin ITF Taekwon-do Egyesületet ,aki megoldotta a
rendezés szép,de nehéz feladatát .
Tehát taekwondosok:
Fel a következő 40 évre!!!

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban rendkívüli esemény nem történt.
A lakosság néhány alkalommal kért
tőlünk segítséget, minden esetben szakszerűen intézkedtünk.
Kérjük a lakosságot, hogy óvakodjanak a házalóktól, mert ebben az idő-

szakban szoktak megjelenni több éves
tapasztalat alapján.
Amennyiben bármi gyanúsat észlelnek,
ha tudják figyeljék meg az autó típusát,
színét, rendszámát és AZONNAL jelezzenek a 0-24-ig hívható ügyeleti számunkon:

06-20/39-39-600
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