BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

V. évfolyam 7-8. szám - 2017. július-augusztus
„A nemes ember szerény a szavaiban, de tettei nagyobbak a szavainál”
(Konfuciusz)
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszak eseményei
A polgárőrség közleménye
Plébános Úr közleménye
A Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos
Általános Iskola hírei

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az augusztus 7-én megtartott, nyilvános testületiülésnapirendipontjaiazalábbiakvoltak:
1.

2.
3.

Döntés a „Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda játszóudvarának felújítása” tárgyú beszerzési eljárásban
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Szerződés kötése a magyarbánhegyesi
köztemető üzemeltetésére
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására beérkezett
pályázatok elbírálása (zárt ülésen került
megtárgyalásra)

Az első napirendi pontban döntés
született a Mesevár Óvoda udvarának felújítását végző kivitelezését végző vállalkozást illetően. A munkaterület átadását
követően haladéktalanul megkezdődnek a kivitelezési munkák és még idén

átadásra fog kerülni a felújított udvar, a
fedett játéktér, a kerékpártároló és a számos vadonatúj játék. A kivitelezés előrehaladásáról az önkormányzat honlapján
és facebook oldalán folyamatosan beszámolunk.
A második napirendi pontban a
köztemető ügye került terítékre, amelyre azért volt szükség, mert a 10 éves
határozott idejű szerződés lejárt az üzemeltetést végző vállalkozóval. Hosszas
tárgyalás után a képviselő-testület arra a
döntésre jutott, hogy meg kell vizsgálni,
hogy az önkormányzat képes-e maga ellátni az üzemeltetési feladatot, tekintve,
hogy azokban jelenleg is oroszlánrészt
vállal. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, újabb egy éves
időtartamra marad a Tajki és Társa Temetkezési Vállalkozó Bt. az üzemeltető, majd
egy esztendő elmúltával fog megszületni
a végleges döntés. Folyamatosan várjuk
az észrevételeket és javaslatokat a temető működését illetően.
Az utolsó napirendi pont zárt ülés
keretében került megtárgyalásra, maga
a döntés természetesen ebben az esetben is nyilvános. A zárt ülésen a pályázók
meghallgatása után az a döntés született,
hogy az elmúlt évben a feladatot ellátó
Hollós Beáta újabb két évig vezetheti az
intézményt.
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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI
A korábbi évek hagyományához híven ismételten megrendezésre kerül START közmunka kiállítás 2017. szeptember 7-én (csütörtök). Folyik a készülődés, idén is színvonalas
standdal szeretnénk népszerűsíteni a települést. A következő számban részletesen beszámolunk az eseményről, addig is néhány fénykép ízelítőül a tavalyi kiállításról:
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A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!

Hamarosan itt a fűtés szezon. Várható, hogy megjelennek újra településünkön a trükkös,
csaló faárusok. Ha ilyet észlelnek, azonnal hívják ügyeleti számunkat! A kukorica betakarítás is megkezdődik az ősz beköszöntével. Kukorica böngészést csak a földtulajdonos
írásos engedélyével lehet végezni, aki nem rendelkezik engedéllyel azt a törvény bünteti. Kérünk mindenkit tartsák be a törvényes utat! Keressenek továbbra is bizalommal!

Ügyeleti számunk: 06-20/39-39-600
PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Boldog új évet kívánok a tanuló ifjúságnak, és a pedagógus közösségnek. Oly
szívesen látnék e csoportból szentmisén
néhány főt. Hiányoznak a gyerekek, és az
aktív korúak a vasárnapi misékről.
Községünk búcsújára készülünk
szeptember 17-én, a 11 órakor lesz az
ünnepi szentmise. Vendégünk lesz Farkas
Mayor Mária énekesnő, előadóművész.
Kérem jöjjenek el!
Felújítások: A plébánia elöregedett
palatetejére cserepes lemez kerül, így
100 évig beázástól nem kell tartani. Vala-

mint új csatorna lesz körbe az épületen.
		 A magyar kormánytól 3 milliót
nyertünk, ebbe még energiatakarékos
gázkazán, a tégla kémény újjáépítése, és
három hagyományos ablak cseréje is belefér. Köszönet érte!
Október 7-én, szombaton Máriaradnai bazilikába megyünk magyar nyelvű
misére, délután az Aradi 13 Vértanú emlékművét koszorúzzuk meg, majd egy
hely bevásárló központban, plázában
sétálgatunk. Jelentkezzenek kérem mind
többen, teljen meg az 50 fős busz!
Fabisz Ákos plébános

A MAGYARBÁNHEGYESI KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI:
Tisztelt Lakosság!
2017. szeptember 1. napján megkezdődött az új tanév. 12 kisdiák lépte
át először iskolánk kapuját, összesen 131
tanulóval kezdtük meg a 2017/2018-as
tanévet.
Az 1. évfolyam tanulóit ajándékcsomaggal köszöntötte az intézmény Szülői
Közössége és Magyarbánhegyes Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete.
Ezúton köszönjük meg figyelmességüket, hiszen a gyermekek öröme enyhítette azt a szorongást, amit az első nap
izgalma okozott.
Iskolánk technikai felszereltsége nagyon jó, a hiányzó szakos pedagógusokat
megbízási szerződéssel és áttanítással alkalmazott kollégák pótolják.
A nyári szünetben megtörtént 8 tanterem, a vizesblokkok, a folyosók és az
aula tisztasági meszelése, így tanulóink
tiszta, jó illatú falak között kezdhették
meg tanulmányaikat.
Szeptember 11. napján 13 órától papírgyűjtést szervezünk.
Kérjük a lakosságot, hogy házaik elé ös�szekötve helyezzék ki a felesleges papírt,
melyeket tanulóink összegyűjtenek és az
iskola udvarán elhelyezett gyűjtőpontra
szállítanak. Akinek nagyobb mennyiségű
papírja van, az jelezheti az iskolában,
megpróbáljuk megoldani a szállítást.
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