BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

V. évfolyam 4. szám - 2017. április
„Sose közeledj úgy senkihez, hogy az gondold, több benne a rossz, mint a jó.
Gondold, hogy több a jó, és akkor úgy is lesz.
Az emberek azt adják, amit várnak tőlük...”
(Makszim Gorkij)
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszak eseményei
A Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Általános Iskola hírei
Mesevár Óvodai hírei
Plébános Úr közleménye
A polgárőrség közleménye
Tájékoztatás nyertes pályázatokról

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az április 24-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.
2.

3.
4.

5.

Temető üzemeltetéséről beszámoló
Előterjesztő: Tajki István vállalkozó
Beszámoló a Napközi Konyha és Étterem
munkájáról
Előterjesztés: Fajó Jánosné napközis konyha vezető
Beszámoló a helyi adók teljesítéséről
Előterjesztő: Mezei József adóügyi ügyintéző
Pályázat benyújtása az „Önkormányzati
fejlesztések 2017” támogatás elnyerésére
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Bejelentések

Az első napirendi pontban Tajki István rövid szóbeli beszámolóval készült.
A tavalyi évben összesen a községben
45 elhunyt volt, ebből 3 köztemetés. A
temető működése rendben zajlik, Bollók
András temető gondnokkal mindennap
megbeszélik a teendőket és úgy látja,
hogy nincs probléma. A temetőben lévő
fák metszésével kapcsolatban beszélt
Kovács István műszaki ügyintézővel, aki
tájékoztatta arról, hogy beszélt a vállalkozóval, akivel időpont egyeztetés van
folyamatban és reméli, hogy hamarosan
ez a régóta húzódó ügy is megoldódik.
A második napirendi pontban Fajó
Jánosné intézményvezető tartotta meg
éves beszámolóját. Előadta, hogy a tavalyi év augusztus hónapjától bevezették a
térítési díj előre fizetését, minden hónap
5-ig kell teljesíteni. Ez kicsit nehézkesen
indult, de most már elmondhatja, hogy
az emberek elfogadták és a fizetések
megtörténnek.
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Havonta 400-420 főre főznek. Nagyon sok idős ember igényli az ebédet. A konyha
a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles diétás étkezést is biztosítani. A diétás
szakács képzést elvégezte, melyhez a segítséget köszöni a munkáltatójának. Erre külön
konyhai részt kellett biztosítani, így most már elmondhatja, hogy a feltételek biztosítottak és az igényeket is tudják teljesíteni. Jelenleg 3 fő igényelt glutén (liszt) mentes étkezést.
A harmadik napirendi pont előadója Mezei József adóügyi ügyintéző:
2016. év
Adónem

Előírás Ft

Bevétel Ft

Teljesített %

Magánszemélyek
kommunális adója

3.531.666

2.592.906

73,42%

Helyi iparűzési adó

25.138.599

23.752.437

94,48%

Gépjárműadó

9.756.305

12.121.360

124.24%

Pótlék

777.114

2.500

0,32%

Egyéb bevételek

40.000

40.000

100%

Idegen bevételek

1.137.287

1.036.402

91,13%

Összesen

40.380.971

39.505.605

97,83%

2016-ban új adóprogram került bevezetésre. Internet alapú naprakész program a korábbinál sokkal átláthatóbb az
adózási rendszer. A lakosság részéről az
adózási morál javult, sokan bejönnek a hivatalba hozzá egyeztetni és megbeszélni,
tanácsot kérni az adózáshoz.
Az adók mértéke nem változott, 2014.
évtől a 70. életévüket betöltött adózók

mentességet kaptak a magánszemélyek
kommunális adójának megfizetése alól.
A negyedik napirendi pontban a képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztérium által minden évben kiírt belterületi
utak felújítását célzó felhívásra, a Jókai
utca Medgyesegyháza felőli részének felújítására.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI
A START közmunka programban, folyik a termelés, amelyet ezúttal szavak helyett képekkel illusztrálunk:
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A MAGYARBÁNHEGYESI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI:
Mozgalmas volt számunkra a
márciusi hónap:

szetvédelemmel és a klímaváltozással
kapcsolatosan.

• Az Orosházán megrendezett Megyei
ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyen
„Kossuth Lányai” elnevezésű csapatunk
első helyezést ért el, továbbjutva ezzel
az április 6-i területi versenyre, ahol az
előkelő 3. helyen végeztek.

• 3. osztályosaink megható műsorával köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat Anyák Napja alkalmából!

• Április végén megtörtént az általános iskolai beíratás. Sajnos a városi iskolákkal
nem tudjuk felvenni a versenyt a beiratkozók számát illetően. A 2017/2018-as
tanévet 12 fő kisiskolás kezdi majd meg
intézményünkben.
• A középiskolai felvételi eljárás is befejeződött, minden 8. osztályosunk az általa
elsőként megjelölt középiskolába nyerte
felvételt. A tanulók nagy része érettségit
adó középiskolába jelentkezett.
• A Föld Napjához kapcsolódóan intézményünk megszervezte a „Fenntarthatósági Témahét” projektet. Alsósaink „Mond,
szereted az állatokat?” mottóval rajzoltak, festettek, énekeltek, stb. A felsősök
előadást hallgathattak végig a termé-

• Május 26-án kerül megrendezésre hagyományos Kossuth-nap / Gyermeknap
rendezvényünk. Iskolánk névadójára
emlékezünk, majd vetélkedőkkel, arcfestéssel, rendőrségi bemutatóval, stb.
színesítjük meg a napot a gyerekeknek!
• PAPÍRGYŰJTÉST SZERVEZÜNK!!!! IDŐPONTJA: 2017. JÚNIUS 14., DU. 13 ÓRÁTÓL
• Az általános iskolai ballagás időpontja:
2017. június 17. (szombat), 10 óra
• Tanévzáró: 2017. június 22. (csütörtök), 9
óra
• Az iskola és Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata idén is megszervezi a
szünidőre a NYÁRI NAPKÖZIT 2017. június 19-től augusztus 18. Az erre vonatkozó igényeket az iskola fogja felmérni a
közeljövőben.
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A MESEVÁR ÓVODA HÍREI
2017. május 17-én: Kirándulás Szarvasra!
A kirándulás költségeit a VII. óvodabál
bevételéből finanszírozzuk, és reméljük,
élménydús programot tudunk biztosítani
óvodásainknak gyermeknap alkalmából.
Szülőkkel közös kirándulások, melyet a civil pályázat bevételéből finanszírozunk a
gyermekeknek:

• 2017. június 6-án: Pumukli kiscsoport
kirándulás Kecskemétre.
• 2017. június 7-én: Katica középső csoport kirándulás Szegedre.
• 2017. június 12-én: Maci nagycsoport
kirándulás Poroszlóra.
Szász Károlyné óvodavezető

2016-2017 MAGYARBÁNHEGYESI Mesevár Óvoda Maci csoport ballagói

Csák Vanessza, Csurár Brendon Achilles, Faragó Viktória, Frank Ádám, Frank Dávid,
Kintner Imola Adél, Róka Mihály, Rostás Lorenzo, Szabó Kendra Amira,
Zsótér Balázs, Zsótér Enikő, Zsótér Evelin Gabriella
Anci óvó néni, Tünde óvó néni, Andi néni
„Induljunk vígan és remélve

Meghívó

A boldog szép jövő elébe.

Szeretettel meghívjuk 2017. május 27-én

Miénk a föld a nap alatt,

9 órakor kezdődő Ballagási Ünnepségünkre.

Míg szívünk bátor és szabad.”

Mesevár Óvoda - Maci csoport
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PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
A nyárelő mindig izgalommal teli egy
papnak. Vajon augusztus elsejével itt folytathatom, vagy „Pakolj Sári múlik a vásár!”
valahová költözni, és mindent újra kezdeni.
Emberi kapcsolatokat építeni, barátokat keresni, percekig kulcsokkal babrálni, egy új ajtó előtt... pedig van itt feladat,
melyet örömmel látok el.
Bérmálásra készülünk május 28. majd
három buszos útra várom a jelentkezőket:
Július 1. szombat Gödöllő-Máriabesnyő, augusztus 2. szombat Mátraverebély-szentkút, október 7. szombat
Máriaradna.
A jelentkezés 4.000,- Ft útiköltség fejében történik. Biztatom az olvasót, jöjjön csatlakozzon hozzánk, teljen meg az
50 fős busz. Visszatekintve 2014.
augusztus 1-től, mióta Magyarbánhegyes papja vagyok minden
kezdeményezésemet jól fogadták, és támogatták anyagi segítségükkel a megvalósítást.
Kezdtük az orgona felújítással, majd már‚ ’15-ben, a
templomi sekrestye teljes

megújulása jött, a plébánia hátsó tégla
kerítése, autó bejáró, nagykapuk elöl és
hátul készültek el.
Tavaly pályázatból a templom homlokzata, toronysüveg lett felújítva, majd az
Önkormányzattal közösen a templom tér,
és a belső járda került kiépítésre.
Búcsúra lett meg az éjjel is látó 8 kamerás biztonsági rendszer. Az idén pedig
új hangfalakat, mikrofonokat, erősítőt
kapott a templom, megújult a hangtechnika. Beszereztem egy STIHL fűkaszát, a templom udvar rendben
tartásához.
Van egy nyertes 3 milliós pályázatunk a plébániára.
Jó lenne, ha őszi kifizetés után
én költhetném el az épület
szépítésére, a helyiek örömére!
Isten áldásával: Fabisz Ákos
plébános

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Sajnos megint megjelentek településünkön a trükkös házalók. Különböző ÉRTÉKTELEN és SILÁNY MINŐSÉGŰ tárgyakat
próbálnak nagy haszonnal értékesíteni.
Ha ilyet észlelnek, próbálják megjegyezni az autó gyártmányát, rendszámát és

a színét és egyből hívják a Polgárőrség
ügyeletét.
Továbbra is keressenek
minket bizalommal!
Ügyeleti telefonszámunk:

06-20/39-39-600

TÁJÉKOZTATÁS NYERTES PÁLYÁZATOKRÓL
Tisztelt Lakosság!
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy az utóbbi hetekben több pályázatunk is pozitív
elbírálásban részesült, hamarosan (legkésőbb nyár végén) nagyobb fejlesztések fognak
elindulni a településen.

1. Óvoda játszóudvar felújítása (TOP1.4.1-15)
Megújul az óvoda udvara, számos új játék
kerül telepítésre, megépítésre kerül egy
fedett foglalkoztató és egy fedett kerékpártároló. Az udvar zöldfelülete teljesen
megújul.
A támogatás összege: 19.000.000,- Ft (intenzitás: 100%)
2. A Humán Szolgáltató Központ fejlesztése (TOP-4.2.1-15)
A Humán Szolgáltató Központ épülete
teljes körű felújításon esik át, amely magában foglal többek között teljes hőszigetelést, nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést, belső felújítási munkákat, valamint
napelemek telepítését. A támogatás ös�szege: 48.000.000,- Ft (intenzitás: 100%)

3. Hadisírok felújítása
Pozitív elbírálásban részesült az első világháborús hadisírok (13 db) és az emlékmű felújítását célzó pályázatunk. A sírok
esetében az eredeti állapot helyreállításra kerül, az emlékmű a felújítás mellett
átalakításon is átesik annak érdekében,
hogy méltó emléket állítson a világháborúban elesetteknek. A támogatás összege: 1.700.000,- Ft (intenzitás: 100%)
A kiviteli tervek elkészülte után további
részletekkel fogunk szolgálni, a megvalósítással kapcsolatos javaslatokat is
szívesen fogadunk. Természetesen még
számos pályázatunk vár elbírálásra, úgy
véljük jó esélyekkel, emellett folyamatosan készítjük is a kérelmeket további fejlesztési források elnyerése érdekében.
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